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1. Voorwoord
Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2014.
Dit jaarplan is het eerste jaarplan dat gebaseerd is op de
Leefbaarheidagenda 2025 en de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016.
Dit plan is, zoals u gewend bent, met name bedoeld om de concrete
activiteiten per cluster en wijkplatform te benoemen en tevens ook de
resultaten te presenteren die de wijkplatforms, gemeente en partners
in 2013 hebben gerealiseerd.
LEES VERDER >>
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Verderop in dit plan kunt u constateren dat er
gemeentebreed goede resultaten behaald zijn.
Voor veel aandachtspunten of problemen is een
oplossing bedacht, dikwijls in samenwerking met
de bewoners en het wijkplatform. Daar zijn wij
bijzonder trots op.
Deze samenwerking tussen bewoners, wijkplatforms, partners in het wijkgericht werken en de
gemeente willen we de komende jaren graag verder uitbouwen. Gezien de ontwikkelingen om ons
heen, zoals de krimp en ontgroening en de nieuwe
bezuinigingen door rijksmaatregelen is een actievere rol voor de bewoners en wijkplatforms onvermijdelijk.
De overheid zal daarbij ten alle tijden, klaarstaan
als dienstverlener en regisseur, die zorgt voor
goede voorwaarden, waardoor de inwoners beter
in staat zijn eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid op te pakken. Daarbij gaat het niet alleen
om zaken in de openbare ruimte maar ook op het
gebied van sociale voorzieningen en veiligheid.

andere houding aannemen en meer medeverantwoordelijkheid dragen voor de omgeving waarin ze
leven.
Wijkplatforms hebben hierin een bijzondere rol.
Wijkplatforms zijn de afgelopen jaren gegroeid van
doorgeefluik van klachten in de openbare ruimte
naar participant in de doorontwikkeling van wijken. De platforms hebben kwaliteit en een enorme
kennis en kunde over de betreffende wijken, die de
gemeente steeds meer zal gaan benutten.
Dit stadsdeeljaarplan is daar een goed voorbeeld
van. Samen met de wijkplatforms zijn aandachtspunten of problemen in de wijk geïnventariseerd
en wordt geprobeerd hiervoor in 2014 samen met
de bewoners, het wijkplatform en de partners in
het wijkgericht werken een oplossing te vinden.
Alleen samen kunnen we de toekomstbestendige
en leefbare woonomgeving creëren die we ons in
2025 wensen.

‘Meer samen, meer luisteren en meer ten dienste van de inwoners’ betekent dat er binnen de
gemeentelijke organisatie een omslag nodig
is, waarbij er nog meer integraal gewerkt gaat
worden. Maar ook de inwoners zelf moeten een

4

STADSDEELJAARPLAN 2014
STADSDEEL 1 BORN EN KLEINE KERNEN
Susteren

Holtum

Schipperskerk

Stadsdeel 1

Cluster
1.1

Born en kleine
kernen

Buchten
Nieuwstadt

Stadsdeel 5

Oostelijk Sittard

Grevenbicht

Cluster
1.2

Stadsdeel 4

Westelijk Sittard

Stadsdeel 2

Westelijk Geleen

Stadsdeel 3

BORN

Oostelijk Geleen
Munstergeleen - Windraak

Obbicht

Graetheide

Tüddern

Cluster
1.3
Guttecoven
Limbricht

SITTARD

Berg
Einighausen

Urmond

Munstergeleen

GELEEN
Stein

Schinnen

Neerbeek

Spaubeek
Beek

5

STADSDEELJAARPLAN 2014
STADSDEEL 1 BORN EN KLEINE KERNEN

2 INLEIDING
Het stadsdeeljaarplan 2014 is een concrete terugkoppeling (2013) en jaarplanning (2014) van projecten in de diverse buurten, wijken en clusters,
door de gemeente, de maatschappelijke partners
(zoals Politie, PIW, woningcorporaties ed.), wijkplatforms en bewoners. De in dit stadsdeeljaarplan opgenomen projecten zijn actiepunten voortgekomen uit de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016
en de Leefbaarheidagenda 2025.

LEEFBAARHEIDAGENDA 2025 EN
STADSDEELPROGRAMMA’S 2013-2016
In 2013 heeft de gemeente Sittard-Geleen de
leefbaarheidagenda 2025 vastgesteld, met daarin
een lange termijn visie voor de stad én haar wijken
en buurten. Input voor deze leefbaarheidagenda
bestond uit de uitkomsten van de twee rondes
werkateliers leefbaarheid die in 2011 en 2013 door
de hele gemeente werden georganiseerd voor de

bewoners, ondernemers, wijkplatforms en in dat
gebied actieve maatschappelijke partners. Deze
uitkomsten zijn samen met de uitkomsten van de
leefbaarheidenquete naast het inmiddels door de
gemeente vastgestelde beleid gelegd en hebben
inhoud gegeven aan de lange termijn visie naar
het jaar 2025.
In de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 wordt
de 1e vierjaren schijf hiervan ingevuld. In deze
programma’s zijn de speerpunten die van belang
zijn voor de leefbaarheid in de wijken en buurten
verder uitgewerkt. De concrete acties en projecten die uit deze speerpunten voortvloeien kunt
u terugvinden in de stadsdeeljaarplannen die in
2014, 2015 en 2016 zullen verschijnen. Zo is er een
duidelijke structuur van visie en speerpunten naar
concrete projecten en hopen we in 2025 het nu in
de leefbaarheidagenda geformuleerde beeld van
onze gemeente te kunnen bereiken.
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VERANDERENDE SAMENLEVING
Naast de wensen voor de toekomst van de bewoners, ondernemers, wijkplatforms, maatschappelijk partners en de gemeente moet er echter
ook constant rekening worden gehouden met op
stapel staande maatschappelijke veranderingen,
zoals bijvoorbeeld de veranderende bevolkingssamenstelling. De komende jaren zullen vooral
in het teken staan van bevolkingskrimp. Het bevolkingsaantal in de gemeente Sittard-Geleen
neemt af. Daarnaast komen er minder nieuwe
en jonge inwoners bij (ontgroening) en neemt het
percentage ouderen toe (vergrijzing). Deze demografische ontwikkelingen hebben ook invloed
op de grootte van de beroepsbevolking, de vraag
naar en het aanbod van woningen, het onderwijs,
de voorzieningen (winkels, gemeenschapsaccommodaties, sportvoorzieningen) en verenigingen.
En naast de demografische ontwikkelingen zijn er
ook nog andere ontwikkelingen die een rol spelen
bij de leefbaarheid in de buurten en dorpen. Er is
bijvoorbeeld een toename aan mobiliteit, toenemende digitalisering en informatisering en een
toenemende individualisering. Al deze trends en
ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de leefbaarheid in de buurten en dorpen, aangezien de
bevolkingsdichtheid en -samenstelling direct van
invloed zijn op het sociale leven en de voorzieningen in de buurt.

Als gevolg van deze veranderingen en de snelheid waarin veranderingen zich voordoen, zorgen
ervoor dat de gemeente haar beleid (en wensen)
steeds weer moet bijstellen. Dit gebeurt jaarlijks
in de stadsdeeljaarplannen, maar zeker ook in
de nieuwe stadsdeelprogramma’s die in 2016
opnieuw opgesteld zullen worden en het gemeentelijk beleid.

ACTIEF BURGERSCHAP/PARTICIPATIESAMENLEVING
Een verandering die momenteel van groot belang
is het actief burgerschap of ook wel de participatiesamenleving. Doordat er bijvoorbeeld minder
inwoners zijn en relatief gezien meer ouderen,
vraagt men momenteel om nieuwe vormen van
sociale samenhang en solidariteit, waarbij burgers
deelnemen aan en medeverantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. Dit vereist van burgers
dat zij competenties ontwikkelen om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen en dragen en het
vereist van de gemeente dat zij burgers daartoe
uitnodigen, ondersteunen en faciliteren. Actieve
burgers onderhouden maatschappelijke verbanden door met elkaar en anderen (bijvoorbeeld
organisaties of overheden) in gesprek te treden, of
door concrete taken op zich te nemen, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of mantelzorg.
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WELZIJN EN ZORG OF ZELFREDZAAMHEID EN PARTICIPATIE
In de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 is het
actief burgerschap als een rode draad verweven
met de speerpunten van de diverse thema’s, maar
de komende jaren zal dit nog concreter uitgewerkt
gaan worden, niet alleen m.b.t. de leefbare buurt
maar ook op het vlak van welzijn en zorg.
Als gevolg van de landelijke ontwikkelingen alsook
bezuinigingen op het vlak van zorg, zal het wijkgericht werken de komende jaren verbreed worden
van naar leefbaarheid en welzijn en zorg. De grote
groep kwetsbare mensen die nog zelfstandig wonen en een vorm van zorg en ondersteuning nodig
hebben zullen steeds meer aangewezen zijn op
de eigen buurt, kern of dorp en de daarin actieve
informele en formele netwerken.
De verzorgingsstaat kan in zijn huidige vorm niet
voortbestaan. Het aantal werkenden dat de verzorgingsstaat betaalt neemt verder af en het aantal
niet werkenden dat zorg nodig heeft groeit. Een
cultuur die in meer dan een halve eeuw is gegroeid, moet een omslag krijgen naar een nieuwe
cultuur. Wat die nieuwe cultuur is, is alleen in abstracte begrippen duidelijk en zal meerdere jaren
vergen om daadwerkelijk te veranderen.
Maar dat er een cultuuromslag nodig is, staat
vast. Zowel bij de gemeente als bij burgers.
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De gemeente heeft niet meer automatisch de
rol om de burger de zorg te geven waar deze om
vraagt. De rol van de gemeente is primair om
ondersteuning te geven in het proces dat er toe
leidt dat burgers deze zorg zelf organiseren met
andere burgers en maatschappelijke instellingen.
Een verschuiving van ‘waar heb ik recht op’ naar
‘wat heb ik nodig’. Het is ook een verschuiving van
een verzorgingsstelsel naar een participatiestelsel waarin vooral aandacht is voor mogelijkheden
(wat kan iemand zelf) in plaats van gerichtheid op
beperkingen (wat kan iemand niet).
Het streven is dat zoveel mogelijk mensen en
gezinnen actief participeren in de samenleving,
werken om in hun eigen levensonderhoud en dat
van hun gezin te voorzien, de eigen regie over hun
leven voeren en bijdragen aan het welbevinden van
hun sociale omgeving. Voor de meeste mensen is
dat bijna vanzelfsprekend; zij kunnen voorzien in
hun eigen levensonderhoud en nemen actief en
volwaardig deel aan de maatschappij. En meer
dan dat: ze geven de maatschappij mede vorm en
dragen bij aan de economie, de sociale cohesie en
bieden sociale ondersteuning aan anderen, bijvoorbeeld in de rol van collega, werkgever, goede
buur, vriend, vrijwilliger of mantelzorger.

Maar participatie gaat niet altijd vanzelf. Soms is
daarbij ondersteuning nodig, soms activering, of
allebei (met name bij kwetsbare groepen). Afhankelijk van de behoefte kan de benodigde ondersteuning tijdelijk zijn of structureel, gevraagd of
ongevraagd, eenvoudig of complex, en betrekking
hebben op enkelvoudige of meervoudige problematiek. Deze ondersteuning en activering wordt
deels gevonden in de civil society: eigen sociale
netwerken, vrijwilligersorganisaties, werkgevers
die zich extra inspannen en het maatschappelijk middenveld. Maar daar waar dit onvoldoende
oplossingen biedt blijft de gemeente een vangnet
bieden (voor de meest kwetsbaren).
De komende jaren moeten we (gemeente, burgers
en maatschappelijke organisaties) samen werken aan een samenleving die zorgt voor elkaar
en waar iedereen kan meedoen (naar vermogen).
Samen gaan we het begrip solidariteit opnieuw
inhoud geven.
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3 LEESWIJZER
Het stadsdeeljaarplan 2014 geeft allereerst een
samenvatting van belangrijkste resultaten over
2013 per cluster en vervolgens per wijkplatform.
Vervolgens worden de activiteiten voor het clusters
en de afzonderlijke wijken in 2014 puntsgewijs
beschreven.
Achter in het stadsdeeljaarplan vindt u een overzicht van de wijkvertegenwoordiging en de samenwerkingspartners in dit stadsdeel.

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

De grotere projecten hebben een eigen informatiesite. Zo kunt u voor meer informatie over de
binnenstedelijke ontwikkeling en projecten
bijvoorbeeld 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 terugvinden.
Met vragen, meldingen of ideeën over de leefomgeving 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

Voor meer informatie over de gemeentelijke activiteiten in het stadsdeel kunt u contact opnemen
met de stadsdeelmanager en de wijkcoördinator:
Stadsdeelmanager
: Eugene Lebon
Wijkcoördinator		
: Jean Hoedemakers
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4 STADSDEELJAARPLAN
CLUSTER BORN, HONDSBROEK/ALDENHOF, BUCHTEN, HOLTUM

4.1 BELANGRIJKE RESULTATEN
STADSDEELJAARPLAN 2013
4.1.1. Cluster Born, Hondsbroek/Aldenhof,
Buchten, Holtum
- Bewoners(afvaardigingen) hebben hun bijdrage
geleverd aan de werkateliers Leefbaarheid in
het kader van de totstandkoming van de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 en stadsdeeljaarplannen 2014
- Wijkplatforms en vrijwilligers hebben zich ingezet om deelname aan het project Burgerhart
en Burgernet te vergroten. Binnen het cluster
nemen nu 174 mensen deel aan Burgerhart en
756 aan Burgernet
- De wijkplatforms hebben een bijdrage geleverd
inzake schoon, heel en veilig door zaken te
melden en door zaken zelf op te pakken.
- De wijkplatforms hebben de ontwikkelingen
rondom de vergunningverlening voor het
spoorwegemplacement kritisch gevolgd

-

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

4.1.2. Born
- Het wijkplatform heeft het project ‘Respect’
ondersteund 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 geluidsoverlast van scooters en auto’s
- Er was aandacht voor de parkeersituatie rondom speeltuin De Paddestoel op topdagen
- Het wijkplatform heeft de deelname van bewoners aan de leefbaarheidateliers gestimuleerd,
in het kader van actief burgerschap
- De renovatie (+ nieuwe weg) Sluisweg zijn
gerealiseerd
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-

-

Er heeft groot onderhoud aan de Prins
Bisdomstraat plaatsgevonden
Er was groot onderhoud aan de op- en
af-routes spoorbrug Aldenhofweg
De onderkant van de spoorbrug Aldenhofweg
is geconserveerd
Er was groot onderhoud aan Oude Baan en
er zijn daar verkeersremmende maatregelen
genomen
Het waterbassin Graetheide is gerealiseerd
De Putsteeg (tussen de Putstraat en Kempstraat) is gereconstrueerd

4.1.3. Hondsbroek/Aldenhof
- Er was aandacht voor de mogelijke verkeershinder op de rotonde Kerkstraat / Parkweg bij
een verhoogde intensiteit van het treinverkeer
- Het wijkplatform heeft actief deelgenomen aan
de besprekingen rondom de bouwplannen van
zorgcomplex Aldenhof en de effecten op de
omgeving zoals verkeersdoorstroming, recreatievoorziening, speelvoorziening en inpasbaarheid in de wijk.
- Er was aandacht voor een accurate opvolging
van acties op de klachtenlijn / servicelijn door
de bewoners
- Men heeft de integratie van basisschool de
Wissel in de wijk bevorderd
- Het buurtplatform heeft geparticipeerd in de
werkgroep ‘Goed Bezig’ in het kader van de
verkeersveiligheid rondom basisschool De Wissel
- Het buurtplatform heeft zich ingezet voor het

-

(her)planten van bomen en groen in de wijk
Er was groot onderhoud aan de op- en
af-routes spoorbrug Aldenhofweg
De onderkant van de spoorbrug Aldenhofweg
is geconserveerd

4.1.4. Buchten
- Er zijn bloembakken (hanging baskets)
geplaatst ter verfraaiing van de dorpskern
- Er is een 2e riool aangelegd bij de Havenweg/
Spaans Vonderen en er is een bijzondere rioolzeefinstallatie in aanbouw
- Er heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan
de Oude baan
4.1.5. 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
- Men is gestart met het project ‘mit Hoebaer
aan taofel’
- Het vervangen van de riolering aan de Kleine
Dries, Martinusstraat, Kloosterstraat en
Panneshofstraat is afgerond
- Er heeft een dorpsdag plaatsgevonden waar
alle verenigingen van Holtum zich hebben
gepresenteerd
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4.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2014
CLUSTER BORN, HONDSBROEK/ALDENHOF, BUCHTEN, HOLTUM
4.2.1 Cluster Born, Hondsbroek/Aldenhof,
Buchten, Holtum
- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats
inzake leefbaarheidonderwerpen door de gemeente naar wijkplatforms en belanghebbende in de wijk, én van de wijkplatforms naar de
mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogramma’s, -jaarplannen, stadskrant, gemeentelijke
website, wijkwebsites, wijkkranten en diverse
platformoverleggen)
- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief
burgerschap: Meepraten, meedenken, meedoen of mee beslissen en waar mogelijk mee
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
- Het kritisch volgen van de ontwikkelingen
rondom de vergunningverlening voor het
spoorwegemplacement.

4.2.2 Born
- Het blijvend ondersteunen van het project
Respect 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. verkeersgedrag en geluidsoverlast van scooters en auto’s
- Aanleg en inrichten groenplan en parkeren
Putstraat Born
- Aanleg Jeu de boulesbaan nabij de Putstraat
- Groot onderhoud Spoorbrug Aldenhofweg
(nieuw wegdek enz.)
- Nieuwe asfaltlaag aanbrengen op een gedeelte
van de Kerkstraat
- Afronding masterplan centrum Born
4.2.3 Hondsbroek Aldenhof
- Het volgen van de bouw en ingebruikname van
zorgcomplex Aldenhof en de effecten op de
omgeving zoals verkeersdoorstroming, parkeren, recreatievoorziening, speelvoorziening en
inpasbaarheid in de wijk
- Het uitvoeren van het groenplan in overleg met
de direct omwonende en buurtplatform Hondsbroek / Aldenof zodat de wensen van alle partijen worden gerespecteerd
- Het plaatsen van bewegingstoestellen voor
ouderen rondom zorgcomplex Aldenhof. Dit
bewonersinitiatief is in voorbereiding
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-

-

Het meedenken als het gaat over het onderhoud van het groen en de ontwikkelingen omtrent het Landschapspark Born.
Het organiseren van een garageverkoop door
en voor alle buurtbewoners

4.2.4 Buchten
- Het organiseren van een garageverkoop door
en voor alle buurtbewoners
- Snelheidsbeperkende maatregelen en
vernieuwing van het wegdek van de Havenweg
realiseren
- De kantafwerking van de Buchterweg verbeteren
- Opwaardering van de skatebaan nabij sportcentrum het Anker in overleg met de jonge
gebruikers.
- Het aanpakken van de parkeerproblematiek
in de kern van Buchten nabij het gemeenschapshuis/huisarts
- Groot onderhoud aan het Spaans Vonderen

4.2.5 Holtum
- Groot onderhoud aan het Spaans Vonderen
- Aandacht voor de herbestemming van de voormalige voetbalvelden aan de Grote Dries, deel
uitmakend van de herinrichting van het Landschapspark Born
- Voortzetting van het project “Mit Hoebaer aan
taofel”. Drie werkgroepen: (Openbaar(wens)
vervoer, open inloop en ‘koken en eten’) worden
verder onderzocht
- Aandacht voor de snelheid/geluidsoverlast van
de Verloren van Themaatweg
- Organisatie van de 2e dorpsdag in Holtum
waar alle verenigingen van Holtum aan deelnemen
- Aanbrengen “hangingbaskets” Kleine Dries
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5 STADSDEELJAARPLAN
CLUSTER OBBICHT, GREVENBICHT

5.1 BELANGRIJKE RESULTATEN
STADSDEELJAARPLAN 2013
5.1.1. Cluster Obbicht, Grevenbicht
- Bewoners(afvaardigingen) hebben hun bijdrage
geleverd aan de werkateliers Leefbaarheid in
het kader van de totstandkoming van de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 en stadsdeeljaarplannen 2014
- Wijkplatforms en vrijwilligers hebben zich ingezet om deelname aan het project Burgerhart
en Burgernet te vergroten. Binnen het cluster
nemen nu 157 mensen deel aan Burgerhart en
310 aan Burgernet
- De wijkplatforms hebben een bijdrage geleverd
inzake schoon, heel en veilig door zaken te
melden en door zaken zelf op te pakken.

-

-

Er werden voorbereidingssessies ten behoeve
van de Leefbaarheidagenda 2025 georganiseerd 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 klankbordgroep

5.1.2 Obbicht
- Er is een tijdvenster gerealiseerd ten behoeve
van de toeristische fietsroutes nabij het monument van Willem van Oranje
- Aandacht voor de leefbaarheid omgeving café
’t Törp en mogelijk herbouw c.q. hergebruik
perceel.
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5.1.3 Grevenbicht
- De toegang van het voetveer in Grevenbicht is
opgewaardeerd
- Er is een tijdvenster gerealiseerd nabij het monument aan de Jodenstraat in Grevenbicht ten
behoeve van de toeristische fietsroutes
- De wijkraad begeleidde de ontmoetingsplek
voor jongeren aan de Heuvelsweg

-

5.2. PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2014
CLUSTER OBBICHT, GREVENBICHT
5.2.1 Cluster Obbicht, Grevenbicht
- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats
inzake leefbaarheidonderwerpen 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, gemeentelijke
website, wijkwebsites, wijkkranten en diverse
platformoverleggen)
- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief
burgerschap: Meepraten, meedenken, meedoen of mee beslissen en waar mogelijk meer
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
De platforms zijn mede verantwoordelijk voor
de discussie met de bewoners inzake de leefbaarheidagenda 2025. Na de openbare bijeenkomst in 2013 zijn 5 werkgroepen ( Wonen
- Medisch para medisch - veiligheid - spelen/
wandelen - sport en verenigingen) aan de slag
gegaan met de uitwerkingen van de ideeën en
plannen. In 2014 zal dit een vervolg krijgen.
In de werkgroepen zal verdere uitwerking en
verdieping plaatsvinden van de belangrijkste
leefbaarheidonderwerpen binnen het cluster
Obbicht en Grevenbicht
De platforms volgen de ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs en sport in de gemeente
op de voet en maken deel uit van de klankbordgroep inzake de haalbaarheidsonderzoeken
Onderwijs en Buitensport
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5.2.2 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 bewegingstoestellen (behoefte onderzoek door platform)
voor ouderen in de openbare ruimte
- Herinrichting Plein Ecrevissestraat / Oude
Raadhuisstraat
5.2.3 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
- De Heilig Kruisstraat wordt gereconstrueerd
(van gevel tot gevel) inclusief een gedeelte van
de Peperstraat en Mauritsstraat
- Op 6 juli 2014 vindt het Oud Limburgs Schuttersfeest plaats in Grevenbicht / Papenhoven.
Voorbereidingen hiervoor zijn reeds gestart in
2013. Realisatie van vele tijdelijke infrastructurele voorzieningen is noodzakelijk. Tevens is
de werving van honderden vrijwilligers ter hand
genomen.
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6 STADSDEELJAARPLAN
CLUSTER LIMBRICHT, EINIGHAUSEN, GUTTECOVEN
6.1. BELANGRIJKE RESULTATEN
STADSDEELJAARPLAN 2013
6.1.1. Cluster Limbricht, Einighausen, Guttecoven
- Bewoners(afvaardigingen) hebben hun bijdrage
geleverd aan de werkateliers Leefbaarheid
in het kader van de totstandkoming van
de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 en
stadsdeeljaarplannen 2014
- Wijkplatforms en vrijwilligers hebben zich
ingezet om deelname aan het project
Burgerhart en Burgernet te vergroten. Binnen
het cluster nemen nu 119 mensen deel aan
Burgerhart en 475 aan Burgernet
- De wijkplatforms hebben een bijdrage geleverd
inzake schoon, heel en veilig door zaken te
melden en door zaken zelf op te pakken

6.1.2 Limbricht
- Het project Meulenwieer is afgerond
- Er zijn informatieborden t.b.v. van de nieuw
aangelegde wandelroutes gerealiseerd
- Vervanging speeltoestellen aan de Ringweg
- Aanwijsbordjes naar Monument Frans Kerkhof
aan de Pagestraat zijn geplaatst
- Realisatie kleine parkeerplaats aan de westkant
van de Michiels van Kessenichstraat voor de
wandelaars in het Limbrichterbos
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6.1.3. Einighausen
- Er is gestart met de voorbereidingen van de
bouw van een gemeenschapsvoorziening in
brede school de Leeuwerik.
- Het groen aan de Kerkhofweg is omgevormd
- De speelvoorziening aan de Concordiastraat is
opgewaardeerd
- De Jeu de Boulesbaan aan de Concordiastraat
is gerealiseerd
- De uitbreiding van de hal van de Stichting
Oude Ambachten is gerealiseerd
6.1.4. Guttecoven
- De rioolwerkzaamheden aan de Dorpstraat,
Veersestraat, Rijstraat en Rothweg zijn
gerealiseerd
- De speelvoorziening en groenvoorziening
aan de Ceaciliastraat is opgewaardeerd en
aangepast
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6.2. PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2014
CLUSTER LIMBRICHT,
EINIGHAUSEN, GUTTECOVEN
6.2.1 Cluster Limbricht, Einighausen, Guttecoven
- Er vindt wijkgerichte communicatie
plaats inzake leefbaarheidonderwerpen
door de gemeente naar wijkplatforms
en belanghebbende in de wijk, én van
de wijkplatforms naar de mensen in
de wijk (d.m.v. stadsdeelprogramma’s,
-jaarplannen, stadskrant, gemeentelijke
website, wijkwebsites, wijkkranten en diverse
platformoverleggen)
- Het stimuleren van burgerparticipatie en
actief burgerschap: Meepraten, meedenken,
meedoen of mee beslissen en waar mogelijk
mee 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

6.2.2 Limbricht
- Realisatie van een tijdvenster nabij Kasteel
Limbricht ten behoeve van toeristische
fietsroutes.
- Realisatie van een veilige
voetgangersverbinding tussen de
parkeerplaats en de toegang van Kasteel
Limbricht.
- Groot onderhoud aan de Allee in Limbricht
6.2.3 Einighausen
- Voorbereiding sloop van de oude school en
herstel muur van het kerkhof
- Er wordt gestart met de bouw van een
gemeenschapsvoorziening in brede school de
Leeuwerik.
- Realisatie vernieuwde aan- en afvoer van
de parkeervoorziening naast de school de
Leeuwerik.
6.2.4 Guttecoven
- Opknappen van ‘De veldkapel’aan de
Eppenkoutsweg
- Afronding en in werk stelling van het
pompgemaal aan de Rijstraat
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BIJLAGEN
SAMENWERKING IN STADSDEEL 1
1. Buurt- of dorpsvertegenwoordiging
Wijkraad Born-West en Graetheide
Theo Lahaye (voorzitter)
Leo Verjans (secretaris)

Dorpsplatform Obbicht
Marlène Dehing (voorzitter)
Ron Roumen ( secretaris)

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

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

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

Dorpsplatform Guttecoven
Guido Hecker (voorzitter)
Joep Evers (secretaris)

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

Dorpsplatform Lömmerich
Yvonne Simons (voorzitter)
Josè Vloet (secretaris)

Dorpsraad Grevenbicht Papenhoven - Schipperskerk
John Peeters (voorzitter)
Roy Jacobs (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 SittardBorn
Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek
Milaanstraat 200, 6135 LH Sittard
Gerard Janssen, BOA

Partners in Welzijn
Natalie Bongers, teamleider
Hans Zeegers, opbouwwerk
Ben Dautzenberg, 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
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