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Domein:  Dienstverlening en Maatschappij 
Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 

 
Notulen: Werkatelier Leefbaarheidagenda 2025 Born, Buchten, Holtum 
Datum: 6 March 2013 
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur 
Plaats: de Auw Sjoal 
Aanwezig:       
Afwezig:       
Notulist: Tessa Reijnders 
  

 
 
1. Opening en welkom door dagvoorzitter Jan de Koning  
2. Film met interviews: bewoners uit de wijk geven hun mening over en hun visie op de wijk 

in 2025.  
- In Buchten is de oude kern rondom de kerk de mooiste plek  
- In Hondsbroek-Aldenhof is het gebied rondom de vijver de mooiste plek  
- De Kempstraat is het mooiste plekje van Born  
- Het gebied rondom kasteel Wolfrath is de mooiste plek van Holtum  
- Ik zou graag de oude basisschool gesloopt zien en daarvoor in de plaats groen  
- Het verenigingsleven is de hoeksteen van iedere samenleving  
- Een gemeenschapshuis is nodig voor de gemeenschapszin  
- Ik zie de toekomst somber in  
- Mensen moeten elkaar meer gaan vinden en helpen  
- Er moeten nog meer seniorenwoningen komen  
- De fusie van de scholen heeft er voor gezorgd dat het onderwijs in deze wijken 

gewaarborgd is voor de toekomst  
Discussie: de film met interviews eindigt met een stelling: ‘In alle kernen moeten de 
gemeenschapshuizen blijven bestaan.’ 
 

Voor/Eens Tegen/Oneens 

Als het gemeenschapshuis te ver weg is, ga ik 
er niet meer naar toe 

Hebben jongeren nog wel behoefte aan een 
gemeenschapshuis? 

De gemeenschapshuizen moeten apart 
blijven. Dat is ook belangrijk voor de kinderen, 
dat iets van de identiteit van hun kern 
behouden blijft 

In Born zijn genoeg activiteiten, ook buiten het 
gemeenschapshuis 

Iedere kern mag het behouden, anders zijn er 
dadelijk alleen nog woonkernen 

Ik zie één ontmoetingsplek/gemeenschapshuis 
voor Born, Buchten en Holtum wel zitten 

Een gemeenschapshuis is belangrijk in tijden 
van vergrijzing, dus dan moet het dichtbij zijn 

Achter 25 jaar zijn er veel minder mensen, en 
een ontmoetingsplek is wel belangrijk maar 
dat kan ook bij de basisschool of Orbis zijn 

Het buurthuis op de Graetheide draait goed op 
vrijwilligers 

 

Je zou wel samenwerkingsverbanden op 
kunnen zoeken, zodat je steeds in een ander 
gemeenschapshuis vergadert  

 

 
3. Gesprek met stadsdeelbestuurder Pieter Meekels  

De gemeente staat voor lastige keuzes op allerlei terreinen. De gemeente zijn wij samen en 
daarom willen we graag weten hoe bewoners denken over maatschappelijke vraagstukken 
en ontwikkelingen in hun wijk. Vorig jaar is een eerste ronde gemaakt door de wijken en 
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buurten. De uitkomsten van die ronde worden samen met de uitkomsten van de enquête, de 
inbreng van jongeren en dit werkatelier verwerkt in de Leefbaarheidagenda 2025, waarvoor 
de raad de uiteindelijke keuzes gaat maken. 

4. Film 2025: Met welke veranderingen krijgen we te maken en wat betekent dat voor de wijk/ 
buurt waarin we wonen, wat kunnen we samen doen om de leefbaarheid op peil te houden. 

5. Intermezzo over de relatie tussen de gemeente en zijn inwoners 
6. Stelling 1: ‘In 2025 is onze wijk veilig doordat inwoners en ondernemers zelf 

initiatieven ontplooien.’ 
 

Voor/Eens Tegen/Oneens 

Veel dorpsgenoten rijden te hard in de eigen 
wijk. Het is belangrijk om je zelf aan de 
snelheid te houden. 

Als er op de Provinciale weg drie kinderen 
naast elkaar fietsen, dan ga ik hen echt niet 
aanspreken, want ik heb geen zin in een grote 
mond.  

Mensen kunnen zelf heel veel. Mensen zijn 
verantwoordelijk voor elkaar en hun eigen 
gedrag, maar de gemeente moet wel helpen 
met handhaving. 

Veiligheid en verkeer zijn taken van de 
gemeente en daar moeten we ook onze 
klachten neerleggen. 

Ik heb me hier nog nooit onveilig gevoeld.  Initiatieven zijn lastig te ontplooien, want het is 
tegenwoordig ieder voor zich. 

De sociale veiligheid is hier heel goed. Veiligheid is een wisselwerking tussen de 
gemeente en de inwoners 

Wat is het verschil tussen 2025 en nu? 
Burgers en ondernemers nemen nu ook al 
initiatieven, maar de gemeente doet niks. Gaat 
dat in de toekomst veranderen? 

Ik vrees dat er door de schaalvergroting 
minder sociale binding zal zijn, waardoor ook 
de veiligheid afneemt. Hoe kleiner de kring, 
hoe meer sociale controle en des te meer 
verkeersveiligheid, want het zijn vooral de 
eigen mensen. 

Het is de vraag of je bereid bent iets te doen. 
Het hoeft niet steeds veel geld te kosten, als 
er maar genoeg mensen hun schouders onder 
zetten. 

Er is een mentaliteitsverandering nodig, willen 
mensen eigen initiatieven gaan ontplooien. 

Met een goede opvoeding en het bekeuren 
van fout gedrag komen we al een heel eind. 

Als thuiszorg voel ik me vaak onveilig als er ’s-
avonds te weinig verlichting is. 

Wanneer burgers en ondernemers meer 
initiatieven gaan ontplooien zijn er minder 
beleidsmedewerkers nodig. 

Ideeën vanuit de gemeente worden vaak niet 
door de burgers gedragen, maar de ideeën 
van de burgers zelf wel. 

Wacht niet tot 2025, maar ga vanaf morgen 
met overlastveroorzakers praten, want zo 
hebben wij het ook kunnen oplossen 

Ik wil graag benadrukken dat het niet alleen 
aan de jongeren ligt, maar dat er ook genoeg 
ouderen zijn die zich asociaal gedragen en die 
moeten ook veranderen. 

De jeugd wordt steeds in een kwaad daglicht 
gesteld, maar de ouderen moeten ook respect 
hebben voor de jongeren. 

 

Op scholen wordt kinderen geleerd respectvol 
met elkaar en anderen om te gaan, bijv.door 
lessen op het ROC of lessen van de politie op 
basisscholen. Ook verkeersveiligheid wordt op 
scholen onder de aandacht gebracht. 

 

 
7. Film actief burgerschap: In de gemeente zijn diverse initiatieven, waarbij bewoners 

samenwerken met de gemeente, om de leefbaarheid in de wijken en buurten te vergroten. 
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8. Stelling 2: ‘In 2025 wordt het openbaar groen onderhouden door de buurtbewoners.’ 
 

Voor/Eens Tegen/Oneens 

We moeten ons realiseren dat het geld op een 
gegeven moment op is en dat we ook samen 
iets kunnen doen. 

Dat kan niet. 

Wanneer het door de gemeente goed 
gefaciliteerd wordt, moet het kunnen. Gras 
maaien zeker, maar bomen snoeien misschien 
niet, is wel erg gevaarlijk. 

Ik zie het niet zitten. Wat betekent dat voor de 
werkgelegenheid, staan de mensen die het nu 
doen dan ook op straat? En wie ruimt het afval 
op? Of gaan we dan minder belasting betalen? 

Het kan zeker, maar dan moet het wel in een 
soort stichting worden ondergebracht, zodat er 
wel sturing mogelijk is. 

De jeugd is niet in staat om dat allemaal bij te 
houden. Misschien wel wanneer ze subsidie 
krijgen. 

Het is duidelijk dat de gemeente moet bezui-
nigen, dus wij zouden als voetbalvereniging 
best zelf onze accommodatie willen 
onderhouden. 

Ik heb al mijn eigen tuin en ik heb kinderen 
dus ik wil best mijn eigen stoep bijhouden 
maar verder niet. 

Je zou WSW en mensen met een beperking 
kunnen koppelen aan mensen in de buurt om 
samen het groen te onderhouden 

Je zou werklozen met een uitkering het groen 
kunnen laten onderhouden 

 Bewoners moeten om te beginnen weer eens 
hun eigen stoepen sneeuwvrij gaan maken. 

 
1e reactie van wethouder Pieter Meekels: De gemeente heeft een zogenoemd 600-banen-
plan. Dit plan beoogt re-integratie van mensen met een uitkering in het arbeidsproces. 
Een van de plaatsen waar deze mensen aan het werk gaan is in het groenonderhoud. Deze 
mensen worden zo mogelijk gekoppeld aan hun eigen wijk. 

 
9. Stelling 3: ‘In 2025 floreren de verenigingen omdat er voldoende leden/aanwas en 
vrijwilligers zijn.’ 
 

Voor/Eens Tegen/Oneens 

Nu zijn er veel kinderen die voetballen, die 
later als trainer of in de kantine of het 
onderhoud gaan helpen. De voetbalclub doet 
heel lang iets voor jou, dan kan je later best 
iets terugdoen. 

Het is nu al lastig om vrijwilligers te vinden. Als 
mensen ook nog langer moeten gaan werken, 
dan hebben ze straks helemaal geen zin meer 
in vrijwilligerswerk. 

Ik denk dat meer mensen komen met vrije tijd, 
en dat zij ook meer zullen gaan doen. 

Nu lopen een hele hoop verenigingen leeg. 
Verenigingen moeten creatiever worden. 

Ik denk dat het gevoel om samen ergens voor 
te gaan, weer terug gaat komen. 

 

De seniorenverenigingen zullen alleen maar 
verder groeien. 

 

We hebben nu 400 leden en voor de toekomst 
willen wij, ook bij iets minder leden zelfstandig 
blijven bestaan. 

 

Centraliseren is niet de oplossing, maar 
samenwerking wel. Verenigingen kunnen 
elkaar op deze manier versterken. Elkaar 
helpen waar nodig, maar het locale aspect van 
een vereniging is belangrijk voor de sociale 
cohesie. 
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HBC is de fusie van de voetbalclub van 
Holtum en Buchten. Zonder deze fusie zouden 
beide clubs niet meer bestaan hebben, nu zien 
we de toekomst positief. 

 

 
10. Stelling 4: ‘In 2025 wonen ouderen in hun aangepaste woning met voldoende 

mantelzorg en burenhulp.’  
 

Voor/Eens Tegen/Oneens 

Er zullen dan nog meer ouderen zijn en nog 
minder goed opgeleide mensen, dus het zal 
wel moeten, maar ik heb er geen tijd voor. 

Ik zie dat niet zitten, want je kan niet van 
mensen (en zeker niet van buren) verwachten 
dat ze alles doen. 

Ik zou wel voor mijn eigen ouders zorgen, 
maar niet voor vreemde mensen naast een 
drukke baan. 

Mensen kennen elkaar nu al niet meer en 
hebben nu ook niets voor elkaar over, dus dat 
wordt erg lastig. 

Het ligt eraan hoeveel tijd mensen hebben, 
maar je moet dingen voor anderen over-
hebben. Als je zelf iets overkomt, dan wil je 
ook dat iemand je helpt. 

Mantelzorg en burenhulp lijken mij lastig in de 
toekomst en de professionele zorg wordt 
helemaal uitgekleed. Als het zo moet, dan wil 
ik niet oud te worden. 

Met een beetje kan je een hoop doen  

Wanneer verenigingen ondersteuning van de 
gemeente ontvangen zou je hen kunnen 
verplichten om zich maatschappelijk in te 
zetten, bijvoorbeeld naar een bejaardenhuis 
gaan of sneeuw ruimen. 

 

Voor mijn familie zou ik zeker zorgen, maar 
dan houdt het ook op. 

 

Het zal moeten en geen tijd is geen excuus. 
Betrokken zijn bij anderen is namelijk een 
toevoeging aan je leven. 

 

Als we kijken naar de ontwikkelingen in de 
WMO dan zullen we wel moeten. In de 
tehuizen is nu al hulp nodig! 

 

Wanneer ik alle stellingen van afgelopen 
avond bij elkaar optel, dan moet ik dus 
mantelzorg verrichten, vrijwilligerswerk doen 
bij een vereniging, de kleinkinderen opvoeden 
en dan blijft er helaas geen tijd meer over om 
ook nog onkruid te wieden in het openbaar 
groen. Ik kan niet alles. 

 

 
11. Rondvraag overige thema’s: 

- Vrachtverkeer op de Verloren van Themaatweg: inwoners geven aan dat er nog steeds 
veel vrachtverkeer over de Verloren van Themaatweg naar het industrieterrein rijdt. 

1e reactie van wethouder Meekels: Het is niet verboden voor vrachtverkeer om over de 
Verloren van Themaatweg te rijden. Veel bedrijven op het industrieterrein adviseren hun 
toeleveranciers inmiddels om via de aansluiting op de A2 naar hun bedrijf te rijden. Het is 
niet mogelijk om de Verloren van Themaatweg af te sluiten voor vrachtverkeer, omdat 
diverse bedrijven dan een aanzienlijke schadeclaim ondervinden en zullen claimen. 
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- Fietspad tussen Graetheide en Geleen: inwoners vragen waarom dit fietspad nog iet is 
gerealiseerd. Ze geven aan dat de verkeerssituatie erg gevaarlijk is. 

1e reactie wethouder Meekels: De inrichting van het gebied tussen de Graetheide en Geleen 
is afhankelijk van de gebiedsontwikkeling rondom de A2. De eerstkomende tijd zullen hier 
geen aanpassingen gedaan worden. De snelheid is eerder aangepast, maar er wordt nog 
steeds hard gereden en dan vooral door de eigen buurtbewoners. 

- Met auto’s scheuren op de rotonde Koningstraat: Inwoners geven aan dat er op de 
rotonde bij de Ster zo hard gereden wordt dat de banden van de auto’s roken en dat er 
opzettelijk rondjes gereden worden. 

1e reactie politie: bij de politie zijn hier geen meldingen van bekend. Het is belangrijk om van 
dit soort voorvallen melding te maken bij de politie, zodat de politie op de hoogte is en 
daarna actie kan ondernemen. 

 
12. Samenvatting en conclusie door Pieter Meekels (stadsdeelbestuurder) 

In Born, Buchten en Holtum staan de sociale activiteiten, ontmoetingen en contacten 
centraal. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan de accommodaties voor sociale 
activiteiten en ontmoetingen. Deelnemers beseffen terdege dat het in de toekomst niet meer 
haalbaar is om alles in de eigen buurt te hebben. Men accepteert dat sommige voorzie-
ningen straks niet meer in de eigen buurt zijn, maar is tevreden als die voorzieningen in 
nabijgelegen buurt zijn en de bereikbaarheid goed geregeld is. Daarnaast wordt er 
nagedacht over ouderen die minder mobiel zijn en hoe zij in hun dagelijkse behoeften 
kunnen voorzien. Hiervoor worden verschillende ideeën aangedragen, maar bijna iedereen 
is het er over eens dat dit mede door vrijwilligers in de wijk kan worden opgelost. De inbreng 
van de jeugdigen vanavond is zeer positief. Jong en oud samen maken de wijk en zorgen 
voor voldoende dynamiek en leefbaarheid.  
 
Medio juni discussieert de gemeenteraad over de Leefbaarheidagenda en per cluster 
worden de lijnen uitgezet in de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016, met speerpunten voor 
elke buurt. 
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Bijlage 1  Uitkomsten evaluatieformulier 
 

Facilitering Cijfer 
Algemene indruk van de accommodatie 8,3 

Algemene indruk over beeld en geluid 8,3 

Ontvangst, sfeer en verzorging 8,3 

Vorm  
De aanpak van het werkatelier 7,9 

De videofilmpjes 8,0 

Het toneelstukje 7,5 

Aanpak van de dagvoorzitter 8,0 

De stellingen 7,3 

Inhoud en interactie  

De inhoud van het werkatelier 7,8 

Relevantie van de inhoud voor u 7,9 

Relevantie van de stellingen voor uw wijk 7,8 

Mogelijkheid tot eigen inbreng 8,1 

Persoonlijke actieve deelname 7,5 

Bereidheid deel te nemen aan toekomstige sessies 8,0 

Gemiddeld cijfer 7,9 

Algemene opmerkingen / suggesties / adviezen 

We zullen een andere weg moeten inslaan om te zorgen dat er voldoende hulp, woonruimte, 
scholing en leefbaarheid blijft. 
 
 
Sittard-Geleen, 8 March 2013 
Domein/afd.  Gebiedsontwikkeling 

 


