Het vinden van de manier om te hernemen is van belang voor de huidige
generatie, maar helemaal voor toekomstige. Jonge mensen reizen en mondialiseren, groeien op in de informaticaen netwerksamenleving en willen leven
op een vitale plek waar perspectief
geboden wordt om te studeren, te werken, te wonen en te leven. Kinderen en
jongeren vragen een zelfbewustzijn van
Eygelshoven. Vitaal zelfbewustzijn ontstaat enerzijds uit liefde voor wortels
van de gemeenschap: dialect, tradities,
streek gerechten, streekproducten en
het typisch Limburgs levensgevoel en
haar geschiedenis. En anderzijds ook uit
een heldere waarneming van veranderingen in de samenleving, economie en
de wensen van de lokale bevolking. En
vooral uit de vastberadenheid om als je
ziet wat er nodig is, dat dan ook echt te
doen en de barrières te slechten die je
tegenhouden. De gemeenschap besluit
dan zichzelf bij elkaar te pakken, zich te
hernemen en opnieuw daadkrachtig te
zijn.

Nieuwe vormen van herbergzaamheid
ontstaan in Eygelshoven als er een bij
het dorp passende balans tussen individueel ondernemend zijn enerzijds en
goed zorgen voor kwetsbare mensen die
dat zelf niet (meer) kunnen anderzijds
wordt gevonden. Jongere generaties
willen wel opgenomen worden in gemeenschap en verenigingsleven maar
ook hun eigen plan kunnen trekken,
dus geen overdreven verplichting voelen. Als dat gewoon wordt kan deze
gemeenschap allerlei mensen opnemen.
Ook beweeglijke jongeren die stedelijk
leven maar ook de gemeenschap kunnen waarderen passen er. Invloeden
van culturele minderheden worden
opgenomen, eigenlijk zoals dat hier in
de streek altijd gegaan is. En er kunnen
jonge gezinnen settelen naast senioren
die rustig oud willen worden in een
prachtige omgeving en omgeven door
goede zorg waar het van oudsher professionele karakter van bevolking garant
voor staat.

Identiteit verbindt ruimtelijke, sociale, economische en culturele aspecten van Eygelshoven

De collectieve houding, die zo belangrijk
was geweest in de mijnen, sorteerde
slecht voor op nieuwe perspectieven op
markt of arbeidsmarkt na de sluiting. De
werkelijke toekomst lag inmiddels niet
langer in de grote stabiele arbeidsgemeenschappen waarin ‘eervolle gehoorzaamheid’ een baan garandeerde
en duur betaald werd. Op individueel
niveau ging het nu om initiatief nemen,
als ondernemer of als werknemer, in de
streek of elders. Deze nieuwe meer
individuele arbeidsmoraal paste slecht
bij de waarden van de streek en werd
dus niet algemeen gewild en begrepen.
Vooral de mensen die in de streek bleven hadden een diep verlangen naar
warm begrip. Deze kwetsbaarheid is er
nu nog, er wordt nog steeds een krachtig organiserend proces gezocht dat
opnieuw welvaart brengt aan de gemeenschap, zoals de mijnen dat ooit
deden.

Identiteit biedt hen inspiratie, sturing en toetsing

Dat goede leven kwam er overigens niet
vanzelf. Het werk in de mijnen was
zwaar, eiste veel van de mensen. Het
samen leven in een prachtige omgeving
in combinatie met zwaar lichamelijk
werk droeg bij aan een bijzonder lotsverbondenheid tussen de koempels.
Alleen ben je en kun je niets onder de
grond, iedereen was daar doordrongen
van de afhankelijkheid van elkaar.
De ploegen werkten niet alleen samen,
maar woonden vaak ook vlak bij elkaar.
De gezinnen waren nauw verbonden,
men was lid van dezelfde verenigingen
en had graag echt wat voor een ander
over. In dit decor is ook Eygelshoven
ontstaan, waar al sinds de middeleeuwen mijnbouwactiviteiten zijn geweest.
Hoewel er ook in de lokale gemeenschappen geluiden tegen het zware
werk in de staatsmijnen te horen waren
was de sluiting ervan een zware klap
voor de regio. De sluiting raakte het
werk en de sociale samenhang tegelijk
waardoor het werd ervaren als het failliet van een dierbare vorm van levenskunst. De vanzelfsprekende herbergzaamheid leek de streek te zijn ontvallen.

Identiteit is bedoeld voor iedereen die plannen en ontwerpen maakt voor en in Eygelshoven

In een weelderig heuvellandschap ontstonden in een eeuwenlang proces de
typische sfeer en kenmerken van de
Oostelijke mijnstreek. De weelderige
natuur gecombineerd met de schatten
in de bodem leken een permanente
belofte voor het goede leven. En de
traditie van het goede leven ontstond er
ook: goed eten en drinken, elkaar opzoeken, tijd voor gezin, familie en
vrienden. Een bloeiend verenigingsleven en algemener een gevoeligheid
voor harmonie en kwaliteit van leven.
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Identiteit maakt communicatie over de wijk makkelijker

Identiteit laat je kennismaken met Eygelshoven

Kijken naar een nieuwe gewenste identiteit voor Eygelshoven kan echt niet
zonder terug te kijken op het mijnverleden van deze streek. Niet om in dat
verleden te blijven steken, allerminst,
maar om de cultuur van samenleven,
samenwerken en samen mopperen te
doorgronden die de volksaard in deze
streek typeert. In die terugblik vinden
we cultureel erfgoed dat het meer dan
verdient om weer tot vol wasdom te
komen. En we vinden karakteristieken
die om een nieuwe houding, om hernemen vragen, om het terugwinnen
van zelfbewustzijn en professionele
vitaliteit.

Dit geluid is nu al goed hoorbaar in
Eygelshoven, in de gemeentepolitiek, in
het onderwijs, in de ondernemersvereniging en bij de woningcorporatie wordt
aan nieuwe kansen gewerkt en opgeroepen tot samen de schouders er onder
zetten. Maar het kan sterker en vooral
duidelijker, elkaar bij de les houden,
elkaar meer en directer aanspreken, ook
als het lastige puzzels of onderwerpen
betreft. Zodat bij het prachtige landschap weer het Bourgondische goede
gemeenschapsleven gaat horen waar
het toe uitnodigt. Harmonie krijgt dan
een meer open, meer ondernemende
vorm. Er wordt minder toegedekt, men
is minder kwetsbaar, minder op zichzelf
gericht en komt tegelijkertijd meer en
meer zelfbewust uit voor de waarden
van de gemeenschap. Eygelshoven
werkt aan nieuwe trots en biedt daarin
gemeenschap en ruimte aan alle mensen, organisaties en bedrijven die er
hier echt iets van willen maken.

* stedenbouw en volkshuisvesting,
architectuur en projectontwikkeling, economie en ondernemerschap, ouderen- en
gezondheidszorg, onderwijs en welzijnswerk,
cultuur, recreatie en sport, bewoners en
betrokkenen
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Identiteit verbindt waarden, klantgroepen en professionals*

De identiteit van Eygelshoven

