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Agenda

1. Opening

2. Terugkoppeling uitkomsten en stand van zaken 

3. Nieuwsbrief voor de wijk

4. Vervolgtraject:
• Korte termijn acties en oplossingen

• Lange termijn acties en oplossingen

5. Hoe gaan we verder?



2. Terugkoppeling uitkomsten en stand van zaken

Uitkomsten:

1. Uitgebreide analyse van de wijk gemaakt.

2. Prioriteiten gesteld bij de aanpak van verschillende gebieden.

3. Mede door inbreng van bewoners, zicht op korte termijn programma’s.

4. Visie op hoofdlijnen op de opgave in de woningvoorraad op langere 
termijn is gereed.

Resultaat:

Analyse en visie op hoofdlijnen zijn gereed, het actieprogramma nog niet.



2. Terugkoppeling uitkomsten en stand van zaken

Stand van zaken:

1. Projectgroep (gemeente en ZOwonen) gaat aan de slag met het 
uitwerken van de visie op de ingrepen in de woningvoorraad in een 
actieprogramma. Gereed voorjaar 2015 

2. Projectgroep (gemeente en ZOwonen) gaat aan de slag met het 
uitwerken van de visie op de ingrepen in de openbare ruimte, 
leefbaarheid en veiligheid in een actieprogramma. Gereed najaar 
2014 

3. Communicatie nu naar alle wijkbewoners via artikel in de 
Trompetter en digitale Nieuwsbrief.



3. Nieuwsbrief voor de wijk

Geleen-Zuid en Kluis in 2030 

Beste bewoner van Geleen-Zuid en Kluis, 

 

Hoe zien Geleen-Zuid en Kluis er in 2030 uit? 

Begin dit jaar vroegen wij u om mee te denken over de toekomst van de wijk. 

Gemeente Sittard-Geleen, ZOwonen en adviesbureau KAW leggen deze toekomst 

vast in een zogenaamde gebiedsvisie. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over wat er tot nu toe is gedaan, wat het heeft 

opgeleverd en natuurlijk hoe het verder gaat. 

 



4. Vervolgtraject



Vervolgtraject

• Actiegebieden

• Korte termijn acties en oplossingen



Actiegebieden



Planning

Actieplan

Actie Wanneer Wie heeft de lead Wie betrokken

Startbijeenkomst met professionals uit de 
wijk, alsmede vertegenwoordiging wijk 
Agenda:

1. Doornemen uitkomst analyse 
klankbordgroep

2. Inventarisatie wat gebeurt er nu al?
3. Verkenning oplossingsrichtingen
4. Optimaliseren inzet verschillende

instanties

augustus 
2014

Eric Evers
Edwin Gerrmann
Gemeente S-G

Projectgroep + 
professionals + 
wijkraad +
klankbordgroep

Uitwerken oplossingsrichtingen 

Elementen:
- Beheer / inrichting openbare ruimte
- Handhaving irt veiligheid
- Activering irt eenzaamheid en cohesie

September/
oktober 2014

Eric Evers
Edwin  Gerrmann
Gemeente S-G

Gemeente S-G

Tweede bijeenkomst actieprogramma. 

Agenda:
1.  Doornemen uitwerking

oplossingsrichtingen
2. Bij- en vaststellen

November
2014

Eric Evers
Edwin  Gerrmann
Gemeente S-G

Projectgroep + 
professionals + 
wijkraad + 
klankbordgroep



Kader uitwerking actieplan

• Wijkgericht werken
• Stadsdeelplan 2014 en 2015

• Budgetten
• Stadsdeelplan stadsdeel 3

• Reguliere gelden Beheer Openbare ruimte

• Extra budget vanuit Cluster Beleid

• Leefbaarheidsprojecten
• Leefbaarheid Geleen Zuid (optie)

• Buurtpreventieprojecten (optie)



Vervolgacties



Focusgebied
• Ingrepen noodzakelijk
• Hoe?
• Ingrijpend
• Kostbaar
• Belangrijk
• Zorgvuldig



Ruimtelijke ambitie
• Versterk het hart
• Structuur Jos 

Klijnenlaan/Lienaertsstr
• Omgeving Wagenaar/Pijper
• Gezonde woningvoorraad

o Demografie
o Technische staat



Hoe gaan we verder?

• Juli 2014: Nieuwsbrief voor de wijk

• Augustus 2014: Bijeenkomst Actieplan 1: Gemeente S-G

• September 2014: Informatiebijeenkomst complex 820: ZOwonen

• November 2014: Bijeenkomst Actieplan 2: Gemeente S-G

• April/Mei 2015: Visie aanpak woningvoorraad gereed: Zowonen

Communicatie met Klankbordgroep indien gewenst!


