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LEES VERDER >>

1. Voorwoord

Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2015. Dit jaarplan is gebaseerd op de  
Leefbaarheidsagenda 2025 en de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. 

Zoals u gewend bent, laten wij met dit stadsdeeljaarplan de concrete  
activiteiten per cluster en wijkplatform zien. Ook presenteren wij met dit plan  
de resultaten die de wijkplatforms, gemeente en partners in 2014 hebben  
gerealiseerd.

3



4

STADSDEELJAARPLAN 2015
STADSDEEL 1 BORN EN KLEINE KERNEN

Ook nu weer zijn voor veel aandachtspunten of 
problemen oplossingen bedacht door bewoners 
en wijkplatformen. Onze inwoners zijn dus goed 
in staat om afwegingen te maken, prioriteiten te 
stellen en zelf verantwoordelijkheid te nemen in 
het vinden én realiseren van oplossingen voor hun 
eigen wijk of dorp. Daar zijn wij uiteraard trots op. 

Wij vinden dat Sittard-Geleen een stad is waarin 
de wijken, kernen en dorpen hun eigen identiteit 
behouden en waarin we samen met inwoners en 
wijk- en buurtplatforms werken aan een vitaal 
gemeenschapsleven en een veilige en zorgzame 
samenleving. Ook verenigingen, in de wijk actieve 
professionele instellingen, wijk- en buurtplatforms, 
huisartsen, onderwijzers, thuiszorgmedewerkers, 
wijkagenten en toezichthouders, vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn daar uiteraard bij betrokken. 
Dat vraagt om een gemeente die vraaggericht 
werkt, een gemeente die dicht bij de inwoners 
staat. Daarom werken wij aan een betekenisvolle 
doorontwikkeling van het wijkgericht werken. 

De afgelopen jaren is immers al hard gewerkt aan 
een solide basis voor het wijkgericht werken in 
Sittard-Geleen, maar een verdere verbreding is 
noodzakelijk. Wijkgericht werken richtte zich in 
het verleden vooral op het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte. Maar de leefbaarheid van 

wijken, kernen en dorpen gaat verder dan dat. Ook 
zorg, welzijn, participatie, duurzaamheid, milieu 
en veiligheid spelen een steeds belangrijkere rol. 
De samenwerking tussen inwoners, wijkplatforms 
en de gemeente moet op al deze fronten worden 
uitgebouwd. Elkaar opzoeken, met elkaar in ge-
sprek gaan, naar elkaar luisteren en elkaar hel-
pen. Soms ligt het initiatief voor het gesprek bij de 
gemeente en soms bij onze inwoners. 

Met dit stadsdeeljaarplan wordt een stap gezet in 
een bredere en samenhangende benadering van 
wijkgericht werken. Samen met de wijkplatforms 
zijn aandachtspunten en problemen geïnventari-
seerd en we gaan hier in 2015 samen een oplos-
sing voor proberen te vinden. Door onze gezamen-
lijke krachten nóg beter te benutten, werken we 
samen aan een toekomstbestendige en leefbare 
woonomgeving.

Pieter Meekels  Leon Geilen   
Stadsdeelwethouder Wethouder    
    Wijkgericht werken          
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Het stadsdeeljaarplan 2015 geeft allereerst een 
samenvatting van belangrijkste resultaten over 
2014 per cluster en vervolgens per wijkplatform. 
Vervolgens worden de activiteiten voor het clusters 
en de afzonderlijke wijken in 2015 puntsgewijs 
beschreven. 

Achter in het stadsdeeljaarplan vindt u een over-
zicht van de wijkvertegenwoordiging en de samen-
werkingspartners in dit stadsdeel.

MEER INFORMATIE
Actuele informatie over onder andere de leefbaar-
heid in de wijken en buurten staat op de gemeen-
telijke website: 
www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid
Hier kunt u de stadsdeeljaarplannen ook digitaal 
bekijken.

Voor meer informatie over de gemeentelijke acti-
viteiten in het stadsdeel kunt u contact opnemen 
met de stadsdeelmanager en de wijkcoördinator:
Stadsdeelmanager: Eugene Lebon  046-4777085
Wijkcoördinator: Jean Hoedemakers   
046-4778626

De grotere projecten hebben een eigen informa-
tiesite. Zo kunt u voor meer informatie over de 
binnenstedelijke ontwikkeling en projecten bij-
voorbeeld terecht op www.zitterdrevisited.nl

Altijd op de hoogte zijn van beleidsontwikkelingen, 
nieuwe regelingen, subsidiemogelijkheden en 
werkzaamheden in uw buurt? Meld u dan aan  
voor de e-mail nieuwsbrief van de gemeente  
Sittard-Geleen op www.sittard-geleen.nl
Ook in de Stadskrant kunt u veel informatie terug-
vinden.

Met vragen, meldingen of ideeën over de leefom-
geving kunt u terecht bij het Klant Contact Center 
14046 of www.sittard-geleen.nl
Daarnaast kunt u ook meldingen doen via Buiten 
Beter www.buitenbeter.nl
Voor politiezaken kan dat via 0900 8844 (112 bij 
Spoed) of www.politie.nl/melden

2 LEESWIJZER
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3.1 BELANGRIJKE RESULTATEN 
STADSDEELJAARPLAN 2014

3.1.1. Cluster Born, Hondsbroek/Aldenhof,  
Buchten, Holtum
- Er heeft wijkgerichte communicatie plaatsge-

vonden inzake leefbaarheidsonderwerpen door 
de gemeente naar wijkplatforms en belang-
hebbenden in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de ge-
meentelijke website, wijkwebsites, wijkkranten 
en diverse platformoverleggen)

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: Meepraten, meedenken, mee-
doen of meebeslissen en waar mogelijk mede 
verantwoordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseerden bij bewonersi-
nitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of 
starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeerden de 
wijkplatforms als de ogen en oren van de wijk

- De wijkplatforms hebben de ontwikkelin-
gen rondom de vergunningverlening voor het 
spoorwegemplacement kritisch gevolgd 

- Er was aandacht voor de voortgang van de re-
alisering van het Ongehinderd Logistiek Sys-
teem tussen spoor Roermond-Sittard en haven 
(via Nedcar) waardoor treinverkeer door de 
kernen niet meer nodig is.

3.1.2 Born
- De wijkraad heeft het project ‘Respect’ onder-

steund door te participeren in de werkgroepen 
samen met jongeren en buurtbewoners

- Er was aandacht voor het gebruik van de Markt 
in Born en omgeving i.v.m. mogelijke geluids-
overlast van scooters en auto’s

- Er heeft groot onderhoud aan de spoorbrug 
Aldenhofweg plaatsgevonden

- Er is een nieuwe asfalt laag aangebracht op 
een gedeelte van de Kerkstraat + Kapelweg

- De wijkraad heeft de ontwikkelingen naar aan-
leiding van het lek in de Nafta leiding gevolgd

- De wijkraad heeft regelmatig overleg met de 
Woningstichting WBG in het kader van leef-
baarheidsprojecten

- De wijkraad heeft deelgenomen aan een pre-
sentatie over de activiteiten van Ecsplore

- De wijkraad heeft deelgenomen aan de voor-
lichtingsbijeenkomsten inzake de ontwerp-
plannen voor het aanpassen van de Markt, 
Kerkstraat, Prinsbisdomstraat en in een latere 

3 STADSDEELJAARPLAN  
 CLUSTER BORN, HONDSBROEK/ALDENHOF, BUCHTEN, HOLTUM
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fase de Kapelweg en de Tuinstraat.
- De wijkraad heeft de ontwikkeling ten aanzien 

van de verschuiving van het Julianakanaal  
gevolgd

- De wijkraad heeft de ontwikkeling van de  
verbreding van de A2 gevolgd

- In 2014 is de wijkraad Born-West een stichting 
geworden

3.1.3 Hondsbroek/Aldenhof
- Het wijkplatform heeft actief deelgenomen aan 

de besprekingen rondom de bouwplannen van 
zorgcomplex Aldenhof en de effecten op de 
omgeving zoals verkeersdoorstroming, recrea-
tievoorziening, speelvoorziening en inpasbaar-
heid in de wijk.

- Er was aandacht voor een accurate opvolging 
van acties op de klachtenlijn / servicelijn door 
de bewoners. Extra aandacht voor de glad-
heidsbestrijding, bladvegen en groenonder-
houd

- Het buurtplatform heeft geparticipeerd in de 
werkgroep ‘Goed Bezig’ in het kader van de 
verkeersveiligheid rondom basisschool  
De Wissel

- Groot onderhoud aan de spoorbrug  
Aldenhofweg

- Het uitvoeren van het groenplan in overleg 
met de direct omwonenden en buurtplatform 
Hondsbroek / Aldenhof zodat de wensen van 
alle partijen worden gerespecteerd

- Deelname prijsvraag ‘Onze Buurt’ t.b.v. ver-
sterking leefbaarheid en integratie en verfraai-
ing van Aldenhof. Dit initiatief is door een ge-
brek aan draagvlak niet gerealiseerd

- Het organiseren van een garageverkoop door 
en voor alle buurtbewoners

- Realisatie voetpad Bornerkapelstraat 
- Aandacht voor de activiteiten rondom Wissel-

woud en Geboortebos
- Aandacht voor opruimactie hondenpoep
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- Organiseren buitenspeeldag.
- Het platform is betrokken bij het opknappen 

van de vijver in Aldenhof 
- Het buurtplatform heeft de bouw van het die-

renwelzijn centrum gevolgd
- Het buurtplatform heeft veel energie gestoken 

in de integratie wijkbewoners en bewoners 
zorgcentrum Aldenhof

3.1.4. Buchten
- Er zijn bloembakken (hangingbaskets) ge-

plaatst ter verfraaiing van de dorpskern
- Het organiseren van een garageverkoop door 

en voor alle buurtbewoners
- Opwaardering van de skatebaan nabij sport-

centrum het Anker in overleg met de jonge 
gebruikers.

- Het aanpakken van de parkeerproblematiek 
in de kern van Buchten nabij het gemeen-
schapshuis/huisarts

3.1.5. Holtum
- Er was aandacht voor de herbestemming van 

de voormalige voetbalvelden aan de Grote 
Dries in Holtum

- Er zijn snelheidsbeperkende maatregelen  
gerealiseerd aan de Verloren Van Themaatweg 
en de Grote Dries

- Het initiatief van het project ‘mit Hoebaer aan 
toafel’ is afgerond

- Het vervangen van de riolering aan de  
Kleine Dries, Martinusstraat, Kloosterstraat  
en Panneshofstraat is afgerond

- Er heeft een 2e dorpsdag plaatsgevonden waar 
alle verenigingen van Holtum zich hebben  
gepresenteerd

- Aanbrengen “hangingbaskets” Kleine Dries
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3.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015

3.2.1 Cluster Born, Hondsbroek/Aldenhof,  
Buchten, Holtum
- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats in-

zake leefbaarheidsonderwerpen door de ge-
meente naar wijkplatforms en belanghebbende 
in de wijk, én van de wijkplatforms naar de 
mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogram-
ma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de gemeen-
telijke website, wijkwebsites, wijkkranten en 
diverse platform overleggen)

- De wijkplatforms zijn geïnformeerd, denken 
mee en volgen de ontwikkelingen rondom de 
transformatie in de domeinen zorg, participatie 
en jeugdzorg

- De professionele partners in de wijk, gemeen-
te, wooncorporatie, welzijnswerk, zorg, politie 

hebben tijdens het woonzorgoverleg in het 
stadsdeel het sociaal maatschappelijke vang-
net verbonden en in stelling gebracht in het 
belang van de wijk en individuele hulpvragers

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: Meepraten, meedenken, mee-
doen of meebeslissen en waar mogelijk mede 
verantwoordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseren bij bewonersini-
tiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of 
starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van de deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeren de wijk-
platforms als de ogen en oren van de wijk
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3.2.2 Born
- Het blijvend ondersteunen van het project Res-

pect door te participeren in de werkgroepen 
samen met jongeren en buurtbewoners

- Structureel aandacht voor het gebruik van de 
Markt in Born en omgeving i.v.m. verkeersge-
drag en geluidsoverlast van scooters en auto’s 

- Aanleg Jeu de boulesbaan nabij de Putstraat
- Afronding masterplan centrum Born
- Contact onderhouden met de inwoners van de 

wijk en de signalen uit de wijk bespreken met 
de vertegenwoordigers van gemeente.

- Contact onderhouden met PIW in het  
algemeen en de project organisatoren van de 
Escplore projecten.

- Contact onderhouden met de woningvereniging 
en participeren in leefbaarheidsprojecten.

- Het volgen van de ontwikkelingen m.b.t de ver-
breding van het Julianakanaal en de verbreding 
van de A2

3.2.3 Hondsbroek Aldenhof
- Het meedenken als het gaat over (het onder-

houd) van het groen in de wijk en de ontwikke-
lingen omtrent het Landschapspark Born.

- Het organiseren van een garageverkoop door 
en voor alle buurtbewoners

- Het platform blijft betrokken bij het onderhoud 
van de vijverpartij Aldenhof

- Organiseren van de buitenspeeldag 2015

- Het buurtplatform blijft participeren in de 
werkgroep ‘Goed Bezig’ in het kader van  
de verkeersveiligheid rondom basisschool  
De Wissel

- Volgen van de activiteiten rondom het Wissel-
woud en Geboortebos

- Aandacht voor de realisatie van het trapveldje 
nabij het zorgcentrum Aldenhof

- Aandacht voor meldingen ten aanzien van 
gladheidsbestrijding, bladvegen en groenon-
derhoud

- Aandacht voor hondenpoep in de wijk en door 
actie met bordjes mensen attenderen op het 
opruimen van de hondenpoep

- Aandacht voor de realisatie van het groenplan 
rondom het dierenwelzijn centrum

- Het meedenken en meewerken aan de inte-
gratie wijkbewoners met de bewoners van het 
zorgcentrum Aldenhof

- Herplanting van boom Geentstraat
- Inventarisatie van activiteiten en verenigingen 

in en rondom de wijk. Het doel is het informe-
ren en activeren van bewoners en eventuele 
samenwerkingsvormen op te zetten

- Het buurtplatform zet actief in op gebruik van 
sociale media. Naast de papieren nieuwsbrief 
wordt ook ingezet op de digitale nieuwsbrief, 
facebook en twitter als communicatie kanalen
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3.2.4 Buchten
- Het organiseren van een garageverkoop door 

en voor alle buurtbewoners
- De kantafwerking van de Buchterweg verbete-

ren
- Groot onderhoud aan Spaans Vonderen
- Onderzoek burgerinitiatief hondenspeelweide 

in Buchten
- Uitrol project ‘aan toafel in Buchte’
- Aandacht voor de voortgang Grensmaastraject 

3.2.5 Holtum
- Groot onderhoud aan Spaans Vonderen
- Start werkzaamheden herbestemming van de 

voormalige voetbalvelden aan de Grote Dries, 
deel uitmakend van de herinrichting /realisatie 
van het Landschapspark Born

- Uitrol van het project “Mit Hoebaer aan taofel”. 
Drie werkgroepen: (Openbaar(wens)vervoer, 
open inloop en ‘koken en eten’) worden voort-
gezet

- Onderzoek naar de onderhoudssituatie van de 
bestrating en trottoirs aan de Ankersweg.

- Organisatie van de 3e dorpsdag in Holtum 
waar alle verenigingen van Holtum aan deelne-

men
- Aandacht voor de snelheid/geluidsoverlast van 

de Verloren van Themaatweg
- Onderzoek naar de riolering in de Velgraafweg
- Extra verlichting na bocht Nieuwe Weideweg / 

Grote Dries
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4.1 BELANGRIJKE RESULTATEN 
 STADSDEELJAARPLAN 2014
 
4.1.1. Cluster Obbicht, Grevenbicht
- Er heeft wijkgerichte communicatie plaatsge-

vonden inzake leefbaarheidsonderwerpen door 
de gemeente naar wijkplatforms en belang-
hebbenden in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de ge-
meentelijke website, wijkwebsites, wijkkranten 
en diverse platform overleggen)

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: Meepraten, meedenken, mee-
doen of meebeslissen en waar mogelijk mede 
verantwoordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseerden bij bewonersi-
nitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of 

starten zelf initiatieven op
- Het stimuleren van de deelname van bewoners 

aan het project Burgerhart en Burgernet
- Inzake schoon, heel en veilig fungeerden wijk-

platforms als de ogen en oren van de wijk
- Er werden voorbereidingssessies ten behoeve 

van de Leefbaarheidsagenda 2025 georgani-
seerd in samenwerking met de Vereniging van 
Kleine Kernen Limburg en de stichting Heidemij

- De platforms volgden de ontwikkelingen op het 
gebied van onderwijs en sport in de gemeente 
op de voet en maakten deel uit van de klank-
bordgroep

4.1.2 Obbicht
- Aandacht voor de leefbaarheid omgeving café 

’t Törp en mogelijk herbouw c.q. hergebruik 
perceel.



STADSDEELJAARPLAN 2015
STADSDEEL 1 BORN EN KLEINE KERNEN

14

- Het dorpsplatform is gestart met het schrijven 
van een Dorps Ontwikkelings Plan 

- Acties zijn uitgezet om het Oranjecomité te 
versterken.

- Het optuigen van de kerstboom op de markt is 
omgezet in een Dorpsactiviteit: samen met de 
inwoners.

- Het gebruik van het wijksteunpunt Bicht is 
goed, verschillende verenigingen maken hier 
inmiddels gebruik van

- De voorbereidingen van het Dorpsweekend 
2015 zijn gestart. Alle grote verenigingen  
hebben hun medewerking toegezegd

- Voorbereiding herinrichting Oude Kerkplein

4.1.3 Grevenbicht
- De toegang van het voetveer in Grevenbicht is 

opgewaardeerd

- De wijkraad begeleidde de ontmoetingsplek 
voor jongeren aan de Heuvelsweg 

- De Heilig Kruisstraat is gereconstrueerd (van 
gevel tot gevel) inclusief een gedeelte van de 
Peperstraat en Mauritsstraat 

- Op 6 juli 2014 heeft het Oud Limburgs Schut-
tersfeest in Grevenbicht / Papenhoven plaats-
gevonden 

4.2. PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015
 OBBICHT, GREVENBICHT

4.2.1 Cluster Obbicht, Grevenbicht
- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats in-

zake leefbaarheidsonderwerpen door de ge-
meente naar wijkplatforms en belanghebben-
den in de wijk, én van de wijkplatforms naar de 
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mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogram-
ma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de gemeen-
telijke website, wijkwebsites, wijkkranten en 
diverse platform overleggen)

- De wijkplatforms zijn geïnformeerd, denken 
mee en volgen de ontwikkelingen rondom de 
transformatie in de domeinen zorg, participatie 
en jeugdzorg

- De professionele partners in de wijk, gemeen-
te, wooncorporatie, welzijnswerk, zorg, politie 
hebben tijdens het woonzorgoverleg in het 
stadsdeel het sociaal maatschappelijke vang-
net verbonden en in stelling gebracht in het 
belang van de wijk en individuele hulpvragers

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: Meepraten, meedenken, mee-
doen of meebeslissen en waar mogelijk mede 
verantwoordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseren bij bewonersini-
tiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of 
starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van de deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeren de wijk-
platforms als de ogen en oren van de wijk

4.2.2 Obbicht
- Er wordt een tijdvenster gerealiseerd ten  

behoeve van de toeristische fietsroutes in het 
centrum van de kern Obbicht

- Het streven naar de realisatie van bewegings-
toestellen (behoefte onderzoek door platform) 
voor ouderen in de openbare ruimte

- Herinrichting Plein Ecrevissestraat / Oude 
Raadhuisstraat (Oude Kerkplein)

- Het ten uitvoer brengen van het Dorps Ontwik-
kelings Plan

- Voortgang herhuisvesting basisonderwijs en 
sportvoorzieningen Obbicht-Grevenbicht.        

- De realisatie van een ontmoetingsplek
- Aandacht voor de planning van de Maaswerken
- Op initiatief van het Dorpsplatform zal er een 

Dorpsweekend worden georganiseerd op 19, 20 
en 21 juni. Nagenoeg alle verenigingen uit het 
dorp werken hier actief aan mee

4.2.3 Grevenbicht
- Het realiseren van een tijdvenster nabij het 

opgewaardeerde voetveer in Grevenbicht ten 
behoeve van de toeristische fietsroutes.

- De wijkraad begeleidt de ontmoetingsplek voor 
jongeren aan de Heuvelsweg  

- Groot onderhoud Geneer
- Voortgang herhuisvesting basisonderwijs en 

sportvoorzieningen Obbicht-Grevenbicht.
- Aandacht voor de voortgang Grensmaasproject    
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5.1. BELANGRIJKE RESULTATEN 
 STADSDEELJAARPLAN 2014

5.1.1.  Cluster Limbricht, Einighausen, Guttecoven
- Er heeft wijkgerichte communicatie plaats-

gevonden inzake leefbaarheidsonderwerpen 
door de gemeente naar wijkplatforms en 
belanghebbenden in de wijk, én van de 
wijkplatforms naar de mensen in de wijk 
(d.m.v. stadsdeelprogramma’s, -jaarplannen, 
Stadskrant, de gemeentelijke website, 
wijkwebsites, wijkkranten en diverse 
platformoverleggen)

- Het stimuleren van burgerparticipatie en 
actief burgerschap: Meepraten, meedenken, 
meedoen of meebeslissen en waar mogelijk 
mede verantwoordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseerden bij 
bewonersinitiatieven ter verbetering van de 
leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en 
buurten en/of starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van de deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet 

- Inzake schoon, heel en veilig fungeerden de 
wijkplatforms als de ogen en oren van de wijk

5.1.2  Limbricht
- Er zijn informatieborden t.b.v. de nieuw 

aangelegde wandelroutes gerealiseerd
- Vervanging speeltoestellen aan de Ringweg
- Aanwijsbordjes naar Monument Frans Kerkhof 

aan de Pagestraat zijn geplaatst
- Groot onderhoud aan de Allee in Limbricht
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5.1.3. Einighausen
- Er is gestart met de bouw van een 

gemeenschapsvoorziening in brede school de 
Leeuwerik. 

- De uitbreiding van de hal van de Stichting Oude 
Ambachten is gerealiseerd

5.1.4. Guttecoven
- De rioolwerkzaamheden aan de Dorpstraat, 

Veersestraat, Rijstraat en Rothweg zijn 
gerealiseerd

- Afronding en in werk stelling van het 
pompgemaal aan de Rijstraat

 
5.2. PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015

5.2.1 Cluster Limbricht, Einighausen, Guttecoven
- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats  

inzake leefbaarheidsonderwerpen door de  
gemeente naar wijkplatforms en belangheb-
bende in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, 
de gemeentelijke website, wijkwebsites, 
wijkkranten en diverse platform overleggen)

- De wijkplatforms zijn geïnformeerd, denken 
mee en volgen de ontwikkelingen rondom de 
transformatie in de domeinen zorg, participatie 
en jeugdzorg
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- De professionele partners in de wijk, 
gemeente, wooncorporatie, welzijnswerk, zorg, 
politie hebben tijdens het woonzorgoverleg in 
het stadsdeel het sociaal maatschappelijke 
vangnet verbonden en in stelling gebracht 
in het belang van de wijk en individuele 
hulpvragers

- Het stimuleren van burgerparticipatie en 
actief burgerschap: Meepraten, meedenken, 
meedoen of meebeslissen en waar mogelijk 
mede verantwoordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseren bij 
bewonersinitiatieven ter verbetering van de 
leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en 
buurten en/of starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van de deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeren de 
wijkplatforms als de ogen en oren van de wijk

5.2.2 Limbricht
- Realisatie van een tijdvenster nabij Kasteel 

Limbricht ten behoeve van toeristische 
fietsroutes.

- Realisatie van een veilige voetgangers-
verbinding tussen de parkeerplaats van 
Kasteel Limbricht en de Kivietsweg

5.2.3 Einighausen
- Voorbereiding van een steden-

bouwkundig plan ivm de mogelijke 
sloop of herbestemming van de 
oude school en herstel muur van 
het kerkhof 

- Realisatie van de gemeenschaps-
voorziening in brede school de 
Leeuwerik

- Realisatie vernieuwde aan- en 
afvoer van de parkeervoorziening  
naast de school de Leeuwerik.

- Onderzoek onderhoud Heistraat 
- Sloop oude gymzaal
- Herbestemming voormalig klaverblad  

5.2.4 Guttecoven
- Opknappen van ‘De veldkapel’ aan de 

Eppenkoutsweg 
- Voorbereiding herstructurering Bornerweg 

Beukeboomsweg. Voorbereiding éénzijdig in 2 
richtingen bereden fietspad Einighausenerweg 
en fietssuggestiestroken Beukeboomsweg
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SAMENWERKING IN STADSDEEL 1

1.  Buurt- of dorpsvertegenwoordiging

Wijkraad Born-West en Graetheide
Theo Lahaye (voorzitter)
Leo Verjans (secretaris)

Buurtplatform Hondsbroek / Aldenhof
Marc Moonen (voorzitter)
Willy Janssen (secretaris)

Dorpsplatform Buchten
Ton Keulen (voorzitter)
Jos Vermeere (secretaris)

Buurtplatform Holtum
Hub Crutzen (voorzitter)
Ton Kamps (secretaris)

Dorpsraad Grevenbicht -  
Papenhoven - Schipperskerk 
John Peeters (voorzitter)
Roy Jacobs (secretaris )

Dorpsplatform Obbicht
Marlène Dehing (voorzitter)
Vacature (secretaris)

Dorpsplatform Einekoeze
Harrie Wielders (voorzitter)
Frank Arets (secretaris)

Dorpsplatform Guttecoven
Guido Hecker (voorzitter)
Vacature (secretaris)

Dorpsplatform Lömmerich 
Yvonne Simons (voorzitter)
José Vloet (secretaris)
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2.  Partnerorganisaties in het wijkgericht werken 

Gemeente
 Pieter Meekels, stadsdeelbestuurder
 Eugène Lebon, stadsdeelmanager 
 Jean Hoedemakers, wijkcoördinator

Politie
Basiseenheid Sittard
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht
 Jan Gouda, wijkagent: Born / Buchten / 

Holtum / Hondsbroek / Aldenhof / Graetheide / 
Industrie- en havengebied Bottleneck

 Han Tummers, wijkagent: Grevenbicht / 
Obbicht / Papenhoven / Schipperskerk

 Arno Goossens, wijkagent: Guttecoven / 
Einighausen / Limbricht  
en gebied Limbrichterbos - Wolfrath

 Jeroen Hillen, teamchef basiseenheid Sittard-
Born

Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek
Milaanstraat 200, 6135 LH Sittard
 Majid Amirzadeh, BOA

Partners in Welzijn
 Natalie Bongers, teamleider
 Hans Zeegers, opbouwwerk
 Jos Evers, jongerenwerk
 Ludy van Brink, ouderenwerk

Orbis/Thuiszorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5, 6130 AA Sittard
 Maya Ploumen, locatiemanager
 Petra van Pol, unithoofd extramuraal
 José Meekels, wijkverpleegkundige
 Karin Brands, gespecialiseerde thuisbegeleiding team Born

Woningvereniging Obbicht - Papenhoven
 Ben Leurs, voorzitter

Woningstichting Limbricht
 W. van der Meulen, directeur-bestuurder a.i.

Woningbeheer Born-Grevenbicht
 Michiel Sluijsmans, directeur


