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LEES VERdER >>

Voorwoord van de stadsdeelbestuurder

Voor u ligt het stadsdeelprogramma 2013-2016 voor stadsdeel 3: Oostelijk 
Geleen, Munstergeleen en Windraak. In de stadsdeelprogramma’s wordt verbin-
ding gemaakt tussen de wensen uit de wijk, met de maatschappelijke partners 
en het gemeentelijk beleid. de uitkomsten worden opgenomen in de gemeen-
tebegroting. Alle programma’s zijn interactief tot stand gekomen in overleg met 
deze partners. Met de tweede generatie stadsdeelprogramma’s zetten we een 
belangrijke stap in de ontwikkeling van het wijkgericht werken. dat komt door 
de toevoeging van een lange termijn visie: de “Leefbaarheidagenda 2025”.
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Wijkgericht werken heeft alles te maken met 
draagvlak bij de partners, gebouwd op wederzijds 
respect, inbreng en gelijkwaardigheid. De brand-
stof van het overleg is communicatie en samen-
spraak. 
Na de eerste generatie stadsdeelprogramma’s 
en -gesprekken is een discussie gevoerd over het 
niveau van deze samenspraak. De schaal van het 
wijkplatform is te klein, die van het stadsdeel juist 
te groot. Toch is verbreding van draagvlak en par-
ticipatie meer dan wenselijk. Het antwoord daarop 
is gevonden in een tussenliggende werkvorm het 
werkatelier. Hiervoor zijn samenhangende wijken, 
buurten en/of dorpen geclusterd. Vervolgens zijn 
meer partijen gevraagd om aan het clusteroverleg 
deel te nemen, zoals instellingen, ondernemers 
en andere belangstellenden.

De Leefbaarheidagenda 2025 deelt Stadsdeel 3 op 
in drie clusters:
Cluster 1  Geleen Zuid en Kluis
Cluster 2  Oud Geleen en Haesselderveld
Cluster 3  Munstergeleen en Windraak

De voorbereidingen voor de Leefbaarheida-
genda zijn eind 2011 gestart met een grondige 
analyse, gevolgd door interactieve werkateliers 
(2011/2013). In de inventarisatie- en analysefase 
bleek wederom dat ons gemeentelijk beleid sterk 
wordt beïnvloed door externe factoren. Deze in-

formatie is uitvoerig beschreven in  de nota basis-
kwaliteit leefbaarheid en de Leefbaarheidagenda 
2025. Graag verwijzen we u daarnaar: 
www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid.

Wijkgericht werken en basiskwaliteit leefbaarheid 
zijn dragers van ons beleid; de verbinding 
wordt gevormd door actief burgerschap, zijnde 
de derde drager. De brede participatie in de 
werkateliers heeft geleid tot het formuleren 
van ontwikkelingrichtingen en speerpunten per 
cluster.

Hoofddoel van wijkgericht werken is om samen 
met de wijken en dorpen de leefbaarheid te bor-
gen en te versterken. Alle genoemde zaken vor-
men de middelen om dit doel te bereiken en vallen 
onder de stadsdeelcyclus. Stadsdeelbestuurder, 
stadsdeelmanager en wijkcoördinator werken 
samen met de platforms aan de in- en externe 
verbindingen in dit proces.

Graag nodigen wij alle partners uit om samen met 
de gemeente de gekozen ontwikkelrichting en 
daaruit voortvloeiende speerpunten te realiseren. 

Stadsdeelbestuurder
Wethouder Berry van Rijswijk
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Leefbaarheid van onze buurten en dorpen staat 
centraal in ons beleid. Het draait erom of de 
(woon) omgeving aansluit bij de wensen van de 
mensen die er leven, wonen of werken. De woon-
omgeving is het werkterrein van een veelheid aan 
partijen. Leefbaarheid is altijd een coproductie 
van wijk- en dorpsplatforms, woningcorporaties, 
onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, politie, 
toezichthouders, etc. 
Leefbaarheid gaat ook over betrokkenheid en 
participatie. In ons beleid vatten we dat samen als 
actief burgerschap, de belangrijkste drager voor 
leefbaarheid. Mensen maken de buurt. 

1.1 de Buurt mag het zeggen!
Onze gemeente is opgedeeld in vijf stadsdelen met 
twaalf clusters (van buurten), 28 wijk- en dorps-
platforms. 
Dat vraagt om duidelijkheid: wanneer is iets een 
stedelijk vraagstuk en wanneer ‘mag de buurt 
het zeggen’? De gemeenteraad heeft in 2011 voor 
haar gehele grondgebied de (nota) basiskwaliteit 
leefbaarheid vastgesteld. Medio 2013 zijn gemeen-
te-breed ontwikkelrichtingen aangegeven voor de 
Leefbaarheidagenda 2025. In de stadsdeelpro-
gramma’s 2013-2016 worden deze uitgewerkt in 
speerpunten per cluster van buurten of dorpen. 
Hiermee zijn de kaders bepaald voor de leefbaar-
heid, actief burgerschap en wanneer de buurt het 
echt voor het zeggen heeft.

1.2 StadSdeelBudget of leef-
BaarheIdBudget
‘De buurt mag het zeggen’ mag geen loze kreet 
blijven. Daarom heeft elk stadsdeel een budget 
voor de leefbaarheid van buurten en wijken. Dit 
budget wordt ingezet waar bewoners, buurten 
en instellingen vragen om de leefbaarheid in hun 
buurt te verbeteren. Het budget van circa 
€ 200.000,- per stadsdeel per jaar is bestemd voor 
fysieke projecten (openbare ruimte en spelen) en 
voor sociale projecten. Het is niet “u vraagt en wij 
draaien” maar ‘actief burgerschap’ en ‘zelfwerk-
zaamheid’ die voorop staan. Dit bevordert immers 
ook de sociale samenhang (cohesie). 

1.3 leeSWIjzer
De opbouw van dit stadsdeelprogramma is eerst 
naar cluster en vervolgens per thema: ‘wonen en 
zorg’, ‘leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid’ en 
tot slot ‘verenigingen en voorzieningen’.
Per thema wordt een vaste opbouw gehanteerd, 
die uitmondt in ontwikkelrichtingen en speerpun-
ten.

1 InLEIdInG
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1.4 meer InformatIe
In het stadsdeelprogramma 2013-2016 staat 
onze middellange termijnvisie op de (gewenste) 
ontwikkeling van onze wijken, buurten en 
dorpen. Actuele informatie hierover staat op de 
gemeentelijke website: 
www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid

Hier kunt u de stadsdeelprogramma’s ook 
digitaal bekijken. Voor meer informatie over de 
gemeentelijke activiteiten in een stadsdeel kunt u 
contact opnemen met de stadsdeelmanager en de 
wijkcoördinator:
Stadsdeelmanager : Eugene Lebon
Wijkcoördinator  : Arno Gorissen en 
      Jeu Lochs 

De grotere projecten hebben een eigen 
informatiesite. Zo kunt u voor meer informatie 
over de binnenstedelijke ontwikkeling en projecten 
terecht op www.zitterdrevisited.nl. Ook in de 
Stadskrant kunt u veel informatie terugvinden.

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

Met vragen, meldingen of ideeën over de 
leefomgeving kunt u terecht bij het Klant Contact 
Center 14046 of www.sittard-geleen.nl of via 
callcenter@sittard-geleen.nl.
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typerIng Van het StadSdeel
Stadsdeel 3: Oostelijk Geleen, Munstergeleen en 
Windraak wordt aan de westgrens afgebakend 
door de Rijksweg Zuid en Rijksweg Noord in 
Geleen en aan de oostgrens door de spoorlijn 
Sittard-Heerlen, recreatiegebied ten Eysden 
en recreatiegebied Windraak. Munstergeleen / 
Windraak is gelegen tussen de bebouwde kom van 
Oud Geleen en de middenweg c.q. de westelijke 
randweg rondom Sittard.

Het wonen in stadsdeel 3 is gevarieerd. Geleen  
Zuid heeft redelijk veel hoogbouw terwijl Oud 
Geleen, Kluis, Munstergeleen en Windraak 
voornamelijk bestaan uit grondgebonden 
woningen. De verhouding huur en koop is 
wisselend. Munstergeleen en Windraak hebben 
voornamelijk koopwoningen.

Door het gebied lopen enkele belangrijke 
doorgaande wegen en er zijn meerdere 
recreatiegebieden die goed bereikbaar zijn.

Economisch is er voldoende bedrijvigheid. Er zijn 
diverse industrieterreinen en ruim voldoende 
winkelvoorzieningen. Iedere kern kent een eigen 
wijkeconomie.

Het stadsdeel beschikt over diverse 
sportaccommodaties en andere maatschappelijke 
voorzieningen, zoals gemeenschaphuizen en 
scholen, zowel in het basisonderwijs als het 
voortgezet onderwijs.

2 STAdSdEELPROGRAMMA 3 
OOSTELIJK GELEEn, MunSTERGELEEn En WIndRAAK
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typerIng
De wijk Geleen Zuid werd gebouwd in de 60er 
en 70er jaren en kent een grote diversiteit aan 
inwoners. De westgrens wordt gevormd door 
de Rijksweg Zuid en de oostgrens door de 
Geleenbeek met de natuurgebieden en (vis)vijvers: 
Ten Eijsden en Driepoel. De wijk Kluis is van 
oorsprong een verlengstuk van Krawinkel / Geleen 
Centrum. Kluis wordt aan de noordzijde begrensd 
door de Beekhovenstraat / Danikenstraat, aan de 
oostzijde door de spoorweg Sittard - Heerlen, aan 
de zuidzijde door de wijk Geleen Zuid en aan de 
westzijde door de Rijksweg Zuid/Centrum. 

De wijk heeft meerdere doorgaande wegen 
met een hoge verkeersintensiteit zoals: Jos 
Klijnenlaan, Frans Erenslaan, Spaubeeklaan, 
Lienaertsstraat, Van Akenstraat en de Europalaan. 
Middels sluipverkeer tracht men de hoofdroutes 
en de verkeerslichten te omzeilen. 
Kenmerkend voor Geleen Zuid en Kluis is de 
hoogbouw met een hoge doorstroming van 
bewoners. In de wijk liggen verschillende 

verzorgingscentra (De Drie Musketiers Geleen, 
St. Odilia Geleen, Bunderhof en de Europaflat). 
Bij winkelcentrum Zuidhof liggen twee 
gemeenschapshuizen (Plenkhoes en Wiekhoes) 
en in de Kluis ligt de Heremiet. Verder liggen er 
verspreid in de wijk enkele horecagelegenheden. 
Het winkelcentrum Zuidhof wordt vooral richting 
het weekend druk bezocht. Er is veel aanloop uit 
de omliggende wijken en dorpen. Aanvullend op 
het winkelcentrum liggen diverse winkels in de 
Barbarastraat en in de omgeving van de kerk in 
Kluis. 

Binnen het cluster liggen vier basisscholen: 
de Regenboog (Dunantstraat), de Kluis 
(Meeuwenlaan) en De Duizendpoot (Frans 
Halstraat) en Reuzenpas (Marisstraat). In de wijk 
ligt ook het Graaf Huyn College, met ongeveer 
2.500 leerlingen. Direct aangrenzend aan de Jos 
Klijnenlaan liggen een gemeentelijk sportcomplex, 
een skatebaan en enkele sporthallen die door 
Graaf Huyn en voor andere activiteiten worden 
gebruikt. In het buitengebied vindt men het 

3 PROGRAMMA CLuSTER 3.1 GELEEn ZuId En KLuIS

10
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Danikerbos met visvijver en manege. Aan de 
Biesenhof, buiten de bebouwde kom nabij de kern 
Sweikhuizen, ligt een woonwagenlocatie. 
De verhouding tussen huur- en koopwoningen 
wijkt in Kluis af van het gemeentelijk gemiddelde. 
Kluis kent nagenoeg geen seniorenwoningen 
terwijl het aantal inwoners van 66 jaar of ouder 
hoog is.

3.1  Wonen en zorg

3.1.1 karakteristiek
Geleen Zuid en Kluis zijn woonwijken met een 
sterke oriëntatie op het centrum. Het straatbeeld 
in deze wijken wordt gedomineerd door hoogbouw 
en een veelheid aan eengezinswoningen. Er is 
sprake van een vrij hoge bevolkingsdichtheid en 
een laag aandeel koopwoningen. Het aantal voor-
zieningen voor ouderen is goed in balans.

3.1.2 Interactie met burgers en maatschappelijke 
partners

Werkatelier 2012
Bewoners willen graag minder hoogbouw: “In de 
toekomst zijn minder woningen nodig. Het zou dan 
fijn zijn om de verouderde hoogbouw in de wijk te 
slopen en om vrijkomende ruimte te gebruiken 
voor laagbouw, groen of eengezinswoningen”.

Werkatelier 2013
De hoogbouw legt een te zware claim op het 
woongenot in de wijk. Bij een dalend inwonertal 
kan het aandeel hoogbouw in Geleen Zuid wor-
den afgebouwd. Sloop en daarna nieuwbouw met 
duurzame levensloopbestendige woningen heeft 
de voorkeur.

3.1.3 ontwikkelrichtingen wonen en zorg
1. Verdunnen en vergroenen

a. Herstructureren: slopen van verouderde 
woningen en minder woningen terugbou-
wen

b. Gebiedsontwikkeling: versterken van de 
historische lintbebouwing

c. Groen en water in de stad versterken
d. Relatie met het landschap in het buitenge-

bied versterken
2. Behouden van leefbaarheid

a. Clusteren van maatschappelijke voorzienin-
gen (op gebied van wonen en zorg)

b. Herontwikkelen van leegstaande, vaak mo-
numentale gebouwen

c. Tijdelijk gebruik en inrichting van braaklig-
gende terreinen samen met bewoners c.q. 
omwonenden

d. Toekomstige woningbehoeften (zorgge-
schikt, ouderen en starters) oplossen in de 
bestaande woningvoorraad

3. Kwaliteit van wonen, ook een verantwoordelijk-
heid van huurder en eigenaar / bewoner
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a. Aanpassen van de bestaande woningvoor-
raad (huur en koop) gericht op duurzaam 
en levensloopbestendig wonen

b. Kwaliteit toevoegen aan bestaande woning-
voorraad (huur en koop) door middel van 
verbouw, aanbouw, aanpassing etc.

4. Voor ondersteuning en participatiebevordering 
van (kwetsbare) mensen wordt samenwerking 
gezocht op wijkniveau. Dit vindt plaats over 
meerdere levensterreinen (wonen, welzijn, zorg), 
met zelfregie en zelfsturing als uitgangspunt.

3.1.4 Speerpunten 2013-2016
1. Mensen meer bewust maken van de noodzaak 

en mogelijkheden om de eigen koop- of huur-
woning aan te passen gericht op levensloopbe-
stendig wonen

2. Beperkte verkoop van huurwoningen door de 
corporaties

3. Beperkte sloop/nieuwbouw
4. Afspraken met woningcorporaties over aan-

passen bestaande huurwoningvoorraad gericht 
op levensloopbestendigheid en zorg; woon-
zorgprojecten

5. Doorstroom op huurwoningmarkt stimuleren 
t.b.v. starters

6. Wijksteunpunt uitbreiden/verbreden
7. Groenprojecten
8. Tijdelijke herinrichtingsprojecten
9. Opmaken gebiedsvisie door gemeente 
 Sittard-Geleen en Zowonen

3.2 leefomgeVIng, BereIkBaarheId 
en VeIlIgheId 

3.2.1 karakteristiek
De wijk scoort gemiddeld als het gaat over sociale 
cohesie. Het is kennen en gekend worden en veel 
mensen kennen elkaar. De laatste jaren is de 
gemiddelde leeftijd van de inwoners van de wijken 
gestegen en ook het aantal nationaliteiten. Dit is 
mede een gevolg van het aanbod van goedkopere 
grote huurwoningen c.q. flats. Met name in het 
hoogbouw gedeelte wordt de samenstelling van de 
bevolking meer multicultureel. 
In Geleen Zuid wordt overlast ervaren door 
rondhangende jongeren bij de hoogbouwflats, 
drugsoverlast en de aanwezigheid van zwervers 
en alcoholverslaafden in de omgeving van het 
winkelcentrum. Dit roept met name bij de ouderen 
onveiligheidsgevoelens op. 

Het aantal voorzieningen in de wijk is de laatste 
jaren afgenomen, maar de bewoners zijn tevreden 
met de overgebleven voorzieningen. Het meest 
tevreden zijn de bewoners over het winkelcentrum 
en met name het winkelaanbod, dit ondanks de 
afname van winkels en de verminderde uitstraling 
van het winkelcentrum.
Winkelcentrum Zuidhof is gedateerd en wordt 
volgens de bewoners niet goed onderhouden. 
Leegstand werkt verpaupering in de hand. 
Zuidhof is aan een grondige opknapbeurt toe. De 

12



13

StadSdeelprogramma 2013-2016
StadSdeel 3 ooStelijk geleen, munStergeleen, 

Windraak

gemeente haalt alles uit de kast om de Vereniging 
van eigenaren en de winkeliers te stimuleren 
en zal zelf de infrastructuur rondom het 
winkelcentrum verbeteren. De eerste resultaten 
hiervan worden in 2014 merkbaar.

3.2.2 Interactie met burgers en 
 maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
De overheid moet volgens de inwoners beter 
inspelen op de behoeften van de burgers.
Groen: Meer en vooral mooi groen is belangrijk 
voor de inwoners van de wijk.  
Veiligheid: Mensen willen zich graag veilig voelen. 
Dit kan volgens hen bereikt worden door meer 
sociale controle en doordat mensen uit de straat 
elkaar kennen. 
Bereikbaarheid: Met het oog op bereikbaarheid 
dient er voldoende en goed openbaar vervoer 
voorhanden te zijn. Ook dient er aandacht te 
blijven voor verkeersveiligheid.

Werkatelier 2013
De bewoners knippen hun wijk in 2 delen: de 
hoogbouw en de laagbouw. In de laagbouw is het 
goed wonen en verblijven. De leefomstandigheden 
zijn daar prima. De bewoners van de 
hoogbouwflats ervaren dat hun leefomgeving 
verloedert. De hoge doorstroming in de flats 
en de vele nationaliteiten en culturen zorgen 

ervoor dat de sociale controle afneemt. Op het 
gebied van schoon en heel verdient de wijk veel 
aandacht. Waar het gaat om veiligheid - inzet 
politie, drugsoverlast, verkeersgedrag -  vragen de 
bewoners van de hoogbouw extra aandacht.
De bereikbaarheid van de wijken Geleen Zuid en 
Kluis is voldoende, zowel met eigen vervoer als 
met openbaar vervoer.

3.2.3 ontwikkelrichtingen leefomgeving

Openbare ruimte
Het stedelijk beleid geeft ruimte aan een andere 
manier van beheren. Zo kunnen bewoners 
permanent (denk aan: adoptie groenvlak), maar 
ook incidenteel (denk aan: actie Nederland 
Schoon) bijdragen aan het beheer van de openbare 
ruimte. Bewoners kunnen ook meedoen met 
metingen (schouwen) en aanschuiven bij het 
bespreken van behaalde resultaten. Zo komt veel 
informatie beschikbaar over de kwaliteit van de 
uitgevoerde onderhoudstaken. Een herinrichting 
van een straat, plein of parkje is bij uitstek de 
gelegenheid om bewoners te betrekken bij de 
nieuwe inrichting.

Veiligheid
In de Leefbaarheidagenda wordt veiligheid 
gesplitst in drie niveaus. Op stadsdeelniveau 
gaan we dieper in op de wijkgerichte en 
persoonsgerichte aanpak.
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1. Wijkgerichte veiligheidsaanpak:
- jaarlijks opnieuw prioriteren van toezicht en 

handhaving
- voorlichting over preventiemogelijkheden 

inbraak of overvallen (naar behoefte)

2. Persoonsgerichte veiligheidsaanpak:
- preventieadvies voor elk slachtoffer van een 

woninginbraak of overval
- huisverbod bij huiselijk geweld en nazorg-

traject voor elk slachtoffer
- handhavingstraject bij elk pand waar drugs 

worden aangetroffen
- aanpak veelplegers

3.2.4 Speerpunten 2013-2016
1. Beeldgestuurd en integraal werken
2. Werken in wijkteams
3. Communicatie op maat (inzet nieuwe media)
4. Burgerparticipatie bij beheer en inrichting van 

de openbare ruimte (aankoop percelen door 
burgers)

5. Jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor 
inzet van toezicht en handhaving (woonzor-
goverleg) 

6. Voorlichting over preventiemogelijkheden in-
braak- of overvallen (indien behoefte).

7. Plan van aanpak inzake leefbaarheid en veilig-
heid met name in de hoogbouw.

8. Opstellen van een gebiedsvisie Geleen Zuid o.a. 
op de thema’s leefbaarheid en veiligheid. 

3.3 VItale VerenIgIngen en maat-
SChappelIjke VoorzIenIngen

Het gemeentelijk beleid is gericht op vitale 
en toekomstbestendige verenigingen. 
Accommodatiebeleid is niet primair gericht op 
instandhouding van accommodaties, maar biedt 
voorwaarden en faciliteiten voor activiteiten 
gericht op het primaire beleidsdoel: het 
bevorderen van maatschappelijke participatie en 
integratie.

Demografische ontwikkelingen zoals 
ontgroening en vergrijzing vragen - op korte 
of langere termijn – om actie. Het niveau van 
voorzieningen dient opnieuw te worden bekeken 
en afgestemd op de behoefte. Sittard-Geleen 
streeft naar toekomstbestendige en duurzame 
voorzieningen, die kwaliteit bieden, waarvan 
mensen daadwerkelijk gebruik willen maken. 
Voor de maatschappelijke functies geldt de 
formule gebruik = draagvlak = bestaansrecht. 
Uitgangspunt vormt multifunctioneel gebruik. Het 
schaalniveau en de spreiding van voorzieningen 
hangt samen met de bereikbaarheid voor de 
doelgroepen.

3.3.1 karakteristiek 
Het gebied Geleen Zuid en Kluis heeft een actief 
en uitgebreid verenigingsleven. Met name de 
buurt Kluis en de bewoners van de laagbouw 
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nemen hieraan deel. De sociale samenhang 
in de hoogbouw is minder, door de grote 
verscheidenheid aan nationaliteiten en groeiende 
individualisering.

3.3.2 Interactie met burgers en maatschappelijke 
partners

Werkatelier 2012
Integratie van nieuwkomers is een belangrijk 
thema voor de bewoners. Men streeft naar een 
mentaliteitsverandering waarbij aandacht en zorg 
voor elkaar weer belangrijk zijn. “Individualisering 
mag dan wel een trend zijn in de samenleving, 
maar het is van groot belang dat er weer meer 
aandacht en begrip komen voor elkaar. Meer 

moet worden ingezet op, en geïnvesteerd in, 
solidariteit.” 

De saamhorigheid in Geleen Zuid en Kluis 
wordt bevorderd door buurtverenigingen en 
ontmoetingsplekken, maar er moeten nog meer 
goede sociale contacten zijn. Buurtbewoners 
moeten prettig met elkaar om kunnen gaan en 
samen dingen ondernemen. 
Er is een duidelijk gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de eigen buurt/wijk. “Vraag niet wat de 
gemeenschap voor mij doet, maar vraag wat ik 
voor de gemeenschap kan betekenen!” 
Naast vrijwilligerswerk wordt ook het (actiever) 
deelnemen aan het verenigingsleven (bijv. 
buurtvereniging) gezien als een bijdrage aan 
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een prettige buurt. Mensen geven aan actief 
te willen blijven en hun vrijwilligerswerk te 
willen voortzetten of dit in de toekomst op te 
willen oppakken (eventueel na pensionering). 
Vrijwilligerswerk dient wel aantrekkelijker 
(gemaakt) te worden en in de toekomst beter aan 
te sluiten op de levenswijze van jongeren (bijv. 
vrijwilligerswerk op projectbasis).

Werkatelier 2013
Meer samenleving, minder overheid is een 
veel gehoorde kreet. Dat betekent niet dat de 
overheid niet meer aan zet is. De overheid 
moet meer faciliteren in plaats van regie 
voeren. Dit betekent dat er een goede sociale 
structuur moet zijn waar mensen op kunnen 
terugvallen. Allerlei diensten kunnen vanuit de 
gemeenschap zelf worden aangeboden. Jong en 
oud zijn beide verantwoordelijk voor een gezond 
leefbaarheidklimaat. Jongeren zorgen voor 
dynamiek in de kernen en zijn de vrijwilligers van 
de toekomst. Het is zaak de jongeren nu al te 
betrekken bij de gemeenschap. Nieuwe vormen 
van vrijwilligerswerk (projectmatig) kunnen 
worden opgepakt.  Naast de verenigingsstructuur 
moet er ook een structuur van elkaar helpen 
ontstaan.

3.3.3 ontwikkelrichtingen vitale verenigingen en 
maatschappelijke voorzieningen
1. Verbeteren van het huidig ondersteuningsaan-

bod voor vrijwilligers(organisaties) en vereni-
gingen.

2. Ontwikkelen van toekomstbestendig onder-
steuningsaanbod t.b.v. nieuwe taken en nieuwe 
vrijwilligers.

3. Faciliteren van sportverenigingen door de 
Sportstichting en culturele verenigingen vanuit 
het Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld bij pr en mar-
keting, administratie, ticketing, podiumfacilitei-
ten)

4. Verenigingen stimuleren en faciliteren om 
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en 
te laten participeren.

5. Maatschappelijke voorzieningen zijn afgestemd 
op gebruik:
a. Spreiding: per functie wordt vastgesteld op 

welk niveau deze het beste tot zijn recht 
komt: op niveau van wijk en dorp, cluster, 
stadsdeel, stad, regio of bovenregionaal;

b. Kwantiteit: afgestemd op de toekomstige 
behoefte (demografie) en middelen (financi-
eel);

c. Exploitatie: bezettingsgraad (frequentie, 
duur, intensiteit, normering) en 
vrijwilligersinzet bepalen mede de 
gemeentelijke inzet en bijdrage;

d. Kwaliteit: onze inzet is gericht op een be-
perkter aantal duurzame voorzieningen, 
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binnen een redelijke reisafstand;
e. Samenwerking: gemeente en strategische 

partners (bijvoorbeeld combi van diensten 
in wijksteunpunt, cultuurhuizen, onderwijs, 
zorg en corporaties);

f. Financiën: onze inzet is gericht op even-
wicht tussen de inkomsten en uitgaven in 
de begroting. De huurprijs van eigendom-
men moet voldoende zijn om de kostprijs te 
dekken. 

3.3.4 Speerpunten 
1. Vrijwilligersondersteuning nieuwe stijl
2. Betere bemiddelingen tussen aanbod van en 

vraag naar vrijwilligers
3. Bereiken nieuwe doelgroepen vrijwilligers
4. Faciliteren van meer samenwerking tussen 

vrijwilligersorganisaties, netwerken, of het 
aangaan van (soms tijdelijke) allianties. Op 
deze manier wil men efficiënter werken, de 
schaarse middelen of functies samen benutten 
of kennis en expertise delen.

5. Meer publiciteit en informatie over ondersteu-
ningsaanbod met gebruik van moderne midde-
len en infrastructuur. 

6. Verenigingen stimuleren en faciliteren kwets-
bare doelgroepen actief te benaderen en te 
laten participeren.’

3.4 eConomISChe VoorzIenIngen

3.4.1 karakteristiek 
Naast het wijkwinkelcentrum Zuidhof liggen 
er diverse winkels in de Barbarastraat en in de 
omgeving van de kerk in Kluis. Verspreid in de 
wijk vinden we diverse horecagelegenheden. 
Het winkelcentrum Zuidhof wordt vooral op de 
zaterdagen druk bezocht. Men kan er terecht voor 
alle dagelijkse boodschappen en er is veel aanloop 
uit de omliggende wijken en dorpen. Verder is er 
een scala aan huis gebonden beroepen, zowel 
verzorgend als dienstverlenend.  

3.4.2 Interactie met burgers en maatschappelijke 
partners 

Werkatelier 2012
Winkelcentrum Zuidhof wordt gezien als het hart 
van de wijk, mede vanwege de sociale functie die 
het vervult. Het winkelcentrum biedt voldoende 
winkelaanbod en is goed bereikbaar. Behoud 
en modernisering van het winkelcentrum wordt 
als zeer belangrijk ervaren. Misschien zouden 
de ondernemers (nog) beter kunnen inspelen 
op de sociale rol die het winkelcentrum vervult. 
Het winkelen via internet wordt bestempeld als 
een hype. Spullen kunnen niet getest, gevoeld 
of gepast worden voor aankoop. De service die 
geboden wordt in een winkel, wordt daarom 
steeds belangrijker.
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Werkatelier 2013
De bewoners van Geleen Zuid hechten veel 
waarde aan een volwaardig winkelcentrum. 
Leegstand en achterstallig onderhoud maken 
dat het winkelcentrum Zuidhof zijn uitstraling 
verliest en daardoor zijn regionale functie. 
Goed ondernemerschap is doorslaggevend de 
aankomende tijd. Een goede wijkeconomie is 
ook belangrijk voor verenigingen en alle sociale 
activiteiten in de buurt. Door sponsoring, 
advertenties of andere presentjes is de wijk in 
staat samen met de ondernemers een goed 
klimaat te ontwikkelen. 
 
3.4.3 ontwikkelrichting economie
Wijkwinkelcentra hebben een verzorgende 
functie die belangrijk is voor de leefbaarheid. De 
gemeente zet in op behoud en versterking van de 
wijkwinkelcentra. Economisch draagvlak voor de 
winkel en het café staat buiten de invloed van de 
gemeente en wordt aan de markt overgelaten. 
Buurtbewoners bepalen zelf het bestaansrecht 
van lokale voorzieningen door er daadwerkelijk 
gebruik van te maken.

3.4.4 Speerpunten 2013-2016
- Ons adagium “iedereen doet mee in de sa-

menleving” is gericht op arbeidsparticipatie en 
maatschappelijke participatie. Dit laatste doel 
is opgenomen onder verenigingen. Arbeids-
participatie kan alleen worden waargemaakt 
door in te zetten op het behouden en scheppen 
van werkgelegenheid (VDL-Nedcar, Cheme-
lot-Campus). 

- De wijkwinkelvoorziening Zuidhof en omgeving 
wordt opgewaardeerd.

- De identiteit van wijken wordt behouden door 
beeldbepalende gebouwen te behouden en 
door leegkomende locaties aantrekkelijk te 
maken voor nieuwe functies. Aanvragen voor 
wijziging van bestemming (wonen, zorg, bedrij-
ven) worden kritisch beoordeeld op leefbaar-
heid. Alleen zo kunnen wonen en ondernemen 
worden gecombineerd.
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typerIng
De wijk Oud Geleen / Haesselderveld kent een 
grote diversiteit aan woningen en inwoners. De 
westgrens wordt gevormd door de Rijksweg en de 
oostgrens door de spoorlijn Sittard - Heerlen, het 
recreatiegebied Ten Eijsden en recreatiegebied 
Windraak.

De dorpskern van Oud Geleen heeft 
een historisch centrum, met een goed 
draaiend buurtwinkelcentrum en diverse 
horecavoorzieningen. Kenmerkend is dat in 
Oud Geleen relatief meer inwoners van de 
leeftijdscategorie 46-65 jaar wonen in vergelijking 
met de rest van de gemeente, terwijl dat in de 
leeftijdscategorie 26-45 jaar juist omgekeerd is.

Binnen het gebied liggen 2 basisscholen. 
Basisschool de Driesprong en De Blinker voor 
speciaal onderwijs. In de wijk liggen daarnaast 
verschillende verzorgingscentra zoals de 
ouderenhuisvesting aan de Peschstraat van 
Vivantes. 

4 PROGRAMMA CLuSTER 3.2  
Oud GELEEn En hAESSELdERVELd
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4.1 Wonen en zorg

4.1.1 karakteristiek
Oud Geleen en Haesselderveld zijn woonwijken 
met een sterke oriëntatie op de stad. Het straat-
beeld wordt gedomineerd door een veelheid aan 
eengezinswoningen, afgewisseld met flats. 
De afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelin-
gen plaats gevonden in de wijk Oud Geleen rond 
Patersveld, Carmelietenstraat en Eloystraat. Hier 
zijn appartementen en woningen gebouwd. Het 
wijksteunpunt in de Peschstraat is een belangrijke 
zorgvoorziening voor het gebied.

4.1.2 Interactie met burgers en maatschappelijke 
partners

Werkatelier 2012
Men ziet graag in 2025 een woningvoorraad die 
past bij de leeftijdsopbouw en behoeften van de 
wijk, zodat er voor iedereen een passende woon-
ruimte voorhanden is. Met het oog op de vergrij-
zing zijn dan meer zorgwoningen nodig. 
Als de inwoners in hun huidige woning in Oud 
Geleen kunnen blijven wonen, draagt dat bij aan 
behoud van de leefbaarheid. Overheid en zorgin-
stellingen dienen zorg en technologie beschikbaar 
te stellen, zodat oudere mensen in hun huis kun-
nen blijven wonen. 
Enkele deelnemers wensen een verdunning in de 
woningvoorraad in de naoorlogse wijken. “In 2025 

zijn er in Oud Geleen ongeveer 400 woningen min-
der nodig dan nu. In de Johannesstraat zijn wonin-
gaanpassingen doorgevoerd en het zou goed zijn 
als de woningvereniging in die trend door gaat.”

Werkatelier 2013
De huidige woningvoorraad voldoet volgens de 
inwoners niet meer aan de eisen van de toekomst. 
Een langzame transformatie is wenselijk. Dat dit 
binnen de huidige voorraad moet, is begrijpelijk. 
Een onderzoek naar plekken van verdunning is 
gewenst. 
Er moet veel energie gestoken worden in het le-
vensloop bestendig maken van woningen om de 
huidige bewoners te behouden. Zorg op afstand en 
voldoende vrijwilligers moeten dit plan succesvol 
maken.

4.1.3 ontwikkelrichtingen wonen en zorg
1. Verdunnen en vergroenen

a. Herstructureren: slopen van verouderde 
woningen en minder woningen terugbou-
wen

b. Gebiedsontwikkeling: versterken van de 
historische lintbebouwing

c. Groen en water in de stad versterken
d. Relatie met het landschap in het buitenge-

bied versterken
2. Behouden van leefbaarheid

a. Clusteren van maatschappelijke voorzienin-
gen (op gebied van wonen en zorg)

20
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b. Herontwikkelen van leegstaande, vaak mo-
numentale gebouwen

c. Tijdelijk gebruik en inrichting van braaklig-
gende terreinen samen met bewoners c.q. 
omwonenden

d. Toekomstige woningbehoeften (zorggeschikt, 
ouderen en starters) oplossen in de bestaan-
de woningvoorraad

3. Kwaliteit van wonen, ook een verantwoordelijk-
heid van huurder en eigenaar / bewoner
a. Aanpassen van de bestaande woningvoor-

raad (huur en koop) gericht op duurzaam en 
levensloopbestendig wonen

b. Kwaliteit toevoegen aan bestaande woning-
voorraad (huur en koop) door middel van 
verbouw, aanbouw, aanpassing etc.

4. Voor ondersteuning en participatiebevordering 
van (kwetsbare) mensen wordt samenwerking 
gezocht op wijkniveau. Dit vindt plaats over 
meerdere levensterreinen (wonen, welzijn, zorg), 
met zelfregie en zelfsturing als uitgangspunt.

4.1.4 Speerpunten 2013-2016 
1. Beperkte sloop/nieuwbouw
2. Mensen meer bewust maken van de noodzaak 

en mogelijkheden om de eigen koop- of huurwo-
ning aan te passen gericht op levensloopbesten-
dig wonen

3. Beperkte verkoop van huurwoningen door de 
corporatie

4. Afspraken met woningcorporaties over aanpas-

sen bestaande huurwoningvoorraad gericht op 
levensloopbestendigheid en zorg; woonzorg-
projecten en doorstroom op huurwoningmarkt 
stimuleren t.b.v. starters

5. Groenprojecten
6. Wijksteunpunt uitbreiden/verbreden

4.2 leefomgeVIng, BereIkBaarheId 
en VeIlIgheId 

4.2.1 karakteristiek
Oud Geleen heeft een historisch centrum, met een 
bijpassende openbare ruimte. De bewoners zijn 
trots op hun wijk en besteden hieraan ruim aan-
dacht. De goede sociale cohesie en de schone en 
hele openbare ruimte dragen bij aan het veilig-
heidsgevoel in het gebied Oud Geleen / Haesselder-
veld. Er zijn nauwelijks aandachtspunten op gebied 
van veiligheid. 
In Patersveld, Carmelietenstraat en Eloystraat is 
de openbare ruimte fors opgewaardeerd. Het sa-
mengaan van jeugd en senioren vraagt aandacht. In 
de wijk ligt een grote beheerde speeltuin ’t Weike, 
waarvan veel gebruik wordt gemaakt. In het groen-
gebied buiten de wijk is de streekboerderij geves-
tigd. Het aantal bezoekers hiervan stijgt nog ieder 
jaar.
Oud Geleen en Haesselderveld zijn goed bereikbaar, 
zeker ook door het treinstation Geleen Oost aan de 
spoorlijn Sittard - Heerlen. 
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4.2.2 Interactie met burgers en maatschappelijke 
partners

Werkatelier 2012
Buurtbewoners wensen een kwalitatief hoog ni-
veau voor de openbare ruimte en hebben graag 
voldoende parkeerruimte bij/voor de huizen. 
Groen: Inwoners van Oud Geleen vinden graag 
aansluiting bij mooie natuur en landschap. Vol-
doende, onderhouden en veilige groenvoorzienin-
gen in de wijk zijn van belang in 2025. De bevol-
kingskrimp biedt kansen om oude woningen en 
deelwijken te slopen en parken aan te leggen.
Veiligheid: Een veilige leefomgeving is belangrijk. 
Ieders eigen verantwoordelijkheid in deze wordt 
benadrukt. “Iedere inwoner heeft verantwoorde-
lijkheid in de samenleving en positieve sociale 
controle moeten we stimuleren.” 
Openbaar vervoer: Men hecht waarde aan goed 
openbaar vervoer dicht bij huis (station Ge-
leen-Oost en busdiensten).

Werkatelier 2013
Schoon heel en veilig is een belangrijk onderwerp 
binnen de gemeenschap van Oud Geleen. Schone 
straten en een opgeruimde openbare ruimte zijn 
noodzakelijk. Dat de inwoners hierbij een helpen-
de hand bieden is vanzelfsprekend.
De inwoners van Oud Geleen vinden graag aan-
sluiting bij mooie natuur en landschap. Voldoende, 
onderhouden en veilige groenvoorzieningen zijn 

ook in 2025 van belang. De bevolkingskrimp biedt 
kansen om, op plekken waar huizen gesloopt wor-
den, meer groenvoorzieningen aan te leggen.
Door de sociale cohesie in de wijk voelt men zich 
redelijk veilig. Enkele plaatsen waar veel jeugd van 
Oud Geleen bijeenkomt, vragen aandacht, omdat 
hier soms sprake is van vernielingen en graffiti. 
Een meer zichtbare wijkagent zou dit kunnen ver-
minderen.

4.2.3 ontwikkelrichtingen leefomgeving
openbare ruimte
Het stedelijk beleid geeft ruimte aan een andere 
manier van beheren. Zo kunnen bewoners per-
manent (denk aan: adoptie groenvlak), maar ook 
incidenteel (denk aan: actie Nederland Schoon) 
bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte. 
Bewoners kunnen ook meedoen met metingen 
(schouwen) en aanschuiven bij het bespreken van 
behaalde resultaten. Zo komt veel informatie be-
schikbaar over de kwaliteit van de uitgevoerde on-
derhoudstaken. Een herinrichting van een straat, 
plein of parkje is bij uitstek de gelegenheid om 
bewoners te betrekken bij de nieuwe inrichting.

Veiligheid
1. Wijkgerichte veiligheidsaanpak:

- jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor 
inzet van toezicht en handhaving

- voorlichting over preventiemogelijkheden 
inbraak of overvallen (naar behoefte)
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2. Persoonsgerichte veiligheidsaanpak:
- preventieadvies voor elk slachtoffer van een 

woninginbraak of overval
- huisverbod bij huiselijk geweld en nazorg-

traject voor elk slachtoffer
- handhavingstraject bij elk pand waar drugs 

worden aangetroffen
- aanpak veelplegers

4.2.4 Speerpunten 2013-2016
1. Beeldgestuurd en integraal werken
2. Werken in wijkteams
3. Communicatie op maat (inzet nieuwe media)
4. Burgerparticipatie bij beheer en inrichting van 

de openbare ruimte (kopen / in gebruik nemen 
van percelen door burgers

5. Jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor 
inzet van toezicht en handhaving. (Woon-

 zorg overleg)
6. Voorlichting over preventiemogelijkheden in-

braak- of overvallen (indien behoefte). 

4.3 VItale VerenIgIngen en maat-
SChappelIjke VoorzIenIngen

Het gemeentelijk beleid is gericht op vitale 
en toekomstbestendige verenigingen. 
Accommodatiebeleid is niet primair gericht op 
instandhouding van accommodaties, maar biedt 

voorwaarden en faciliteiten voor activiteiten 
gericht op het primaire beleidsdoel: het 
bevorderen van maatschappelijke participatie en 
integratie.

Demografische ontwikkelingen zoals 
ontgroening en vergrijzing vragen - op korte 
of langere termijn – om actie. Het niveau van 
voorzieningen dient opnieuw te worden bekeken 
en afgestemd op de behoefte. Sittard-Geleen 
streeft naar toekomstbestendige en duurzame 
voorzieningen, die kwaliteit bieden, waarvan 
mensen daadwerkelijk gebruik willen maken. 
Voor de maatschappelijke functies geldt de 
formule: gebruik = draagvlak = bestaansrecht. 
Uitgangspunt vormt multifunctioneel gebruik. Het 
schaalniveau en de spreiding van voorzieningen 
hangt samen met de bereikbaarheid voor de 
doelgroepen.

4.3.1 karakteristiek 
Er is een goede verenigingsstructuur en er vinden 
redelijk veel evenementen plaats. Een tweetal 
buurtverenigingen is zeer actief. Zij zijn samen 
met de overige verenigingen, zoals de schutterij en 
de carnavalsvereniging verantwoordelijk voor veel 
(sociale) activiteiten in de buurten. Er is een goede 
wisselwerking met de horeca in de historische 
dorpskern.
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4.3.2 Interactie met burgers en 
 maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Hoewel men zich enigszins zorgen maakt over 
de trend van globalisering en individualisering 
hebben de inwoners vertrouwen in de toekomst, 
dankzij de sterke sociale cohesie. Als tegenhanger 
voor de globalisering neemt de behoefte aan meer 
menselijk contact toe. Bewoners waken ervoor 
dat de individualisering niet te ver doorzet, door 
samen dingen te blijven doen en zaken samen op 
te lossen. 
De eigen verantwoordelijkheid van burgers moet 
een ruime kans krijgen. In het kader van de 
leefbaarheid moeten burgers meer samenwerken 
en taken van de gemeente overnemen. De 
gemeente heeft als taak de burgerparticipatie 
goed te faciliteren en transparant te organiseren.  
Bewoners van Oud Geleen / Haesselderveld 
geven aan vrijwilligerswerk te willen (blijven) 
doen. Ook zou men in Oud-Geleen graag een 
buurtcomité oprichten. Men vindt dat een 
actieve buurtvereniging meer kan bijdragen aan 
een leefbare buurt dan een wijkplatform, met 
name door de kleinschaligheid. Men noemt als 
voorbeeld de buurtvereniging Norbertijnenstraat.  

Werkatelier 2013
Tijdens het werkatelier is ruim gesproken over 
de inzet van vrijwilligers en het behouden van het 

culturele en sociale aanbod. 
In Oud Geleen functioneren enkele grote 
buurtverenigingen die de eigen kracht in de buurt 
goed weten te mobiliseren. Ook zij bemerken 
een achteruitgang in de bereidwilligheid om mee 
te doen. De overheid moet hier goed in blijven 
faciliteren waardoor de animo hopelijk weer wordt 
verhoogd.

4.3.3 ontwikkelrichtingen vitale verenigingen en  
 maatschappelijke voorzieningen
1. Verbeteren van het huidig ondersteuningsaan-

bod voor vrijwilligers(organisaties) en vereni-
gingen.

2. Ontwikkelen van toekomstbestendig onder-
steuningsaanbod t.b.v. nieuwe taken en nieuwe 
vrijwilligers.

3. Faciliteren van sportverenigingen door de 
Sportstichting en culturele verenigingen vanuit 
het Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld bij pr en mar-
keting, administratie, ticketing, podiumfacilitei-
ten)

4. Verenigingen stimuleren en faciliteren om 
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en 
te laten participeren.

5. Maatschappelijke voorzieningen zijn afgestemd 
op gebruik:
a. Spreiding: per functie wordt vastgesteld op 

welk niveau deze het beste tot zijn recht 
komt: op niveau van wijk en dorp, cluster, 
stadsdeel, stad, regio of bovenregionaal;
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b. Kwantiteit: afgestemd op de toekomstige 
behoefte (demografie) en middelen (financi-
eel);

c. Exploitatie: bezettingsgraad (frequentie, 
duur, intensiteit, normering) en 
vrijwilligersinzet bepalen mede de 
gemeentelijke inzet en bijdrage;

d. Kwaliteit: onze inzet is gericht op een be-
perkter aantal duurzame voorzieningen, 
binnen een redelijke reisafstand;

e. Samenwerking: gemeente en strategische 
partners (bijvoorbeeld combi van diensten 
in wijksteunpunt, cultuurhuizen, onderwijs, 
zorg en corporaties);

f. Financiën: onze inzet is gericht op even-
wicht tussen de inkomsten en uitgaven in 
de begroting. De huurprijs van eigendom-
men moet voldoende zijn om de kostprijs te 
dekken. 

4.3.4 Speerpunten 
1. Vrijwilligersondersteuning nieuwe stijl
2. Betere bemiddelingen tussen aanbod van en 

vraag naar vrijwilligers
3. Bereiken nieuwe doelgroepen vrijwilligers
4. Faciliteren van meer samenwerking tussen 

vrijwilligersorganisaties, netwerken, of het 
aangaan van (soms tijdelijke) allianties. Op 
deze manier wil men efficiënter werken, de 
schaarse middelen of functies samen benutten 

of kennis en expertise delen.
5. Meer publiciteit en informatie over ondersteu-

ningsaanbod met gebruik van moderne midde-
len en infrastructuur. 

6. Verenigingen stimuleren en faciliteren kwets-
bare doelgroepen actief te benaderen en te 
laten participeren.

4.4 eConomISChe VoorzIenIngen

Oud Geleen is een gebied met een hoog voorzie-
ningenniveau. Alle dagelijkse boodschappen en 
andere vormen van dienstverlening zoals horeca 
zijn ruim vertegenwoordigd in het gebied. Ook op 
het gebied van persoonlijke verzorging en oude-
renzorg is er voldoende aanbod. Verder is er een 
scala aan huis gebonden beroepen, zowel ver-
zorgend als dienstverlenend. In zekere zin is het 
gebied Oud Geleen zelfvoorzienend.

4.4.2 Interactie met burgers en maatschappelijke 
partners 

Werkatelier 2012
Oud Geleen is een historisch onderdeel van de 
stad. Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in 
het monumentale karakter van de wijk. Daardoor 
blijft de wijk interessant en zullen nieuwe men-
sen zich hier vestigen. In Oud Geleen is de binding 
tussen de winkeliers en de wijk goed. Mensen 
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gaan gericht naar een winkelier in de buurt. Bij de 
oudere mensen blijft deze binding. Voor de toe-
komst is het belangrijk dat er voldoende winkel-
voorzieningen, zoals supermarkt, bakker, slager, 
kleine speciaalzaken en apotheek, in Oud Geleen 
behouden blijven. Men vindt het fijn en gemakke-
lijk dat er tegenwoordig ook via internet gewinkeld 
kan worden, maar fysiek aanwezige winkelvoor-
zieningen zijn belangrijk in verband met de sociale 
contacten. Men vindt dan ook dat de overheid een 
handje zou moeten helpen om de buurtwinkels in 
stand te houden, bijvoorbeeld door belastingvoor-
deel voor winkeliers.

Werkatelier 2013
Behoud van de horeca en andere voorzieningen is 
een belangrijk aandachtspunt. Aanwezige buurt-
bewoners doen een oproep aan allen om de eigen 
voorzieningen goed te gebruiken en de dagelijkse 
boodschappen in eigen gebied te doen. Goed voor-
beeld doet volgen. Zowel de supermarkt als ook 
de speciaalzaken moeten behouden blijven.

4.4.3 ontwikkelrichting economie
De bestaande omvang van de winkelvoorzieningen 
wordt gehandhaafd. Buurtwinkels hebben een 
verzorgende functie die belangrijk is voor de leef-
baarheid. Economisch draagvlak voor de buurt-
winkel en het buurtcafé staat buiten de invloed van 
de gemeente en wordt aan de markt overgelaten. 
Buurtbewoners bepalen zelf het bestaansrecht 

van lokale voorzieningen door er daadwerkelijk 
gebruik van te maken.

4.4.4 Speerpunten 2013-2016
- Ons adagium “iedereen doet mee in de sa-

menleving” is gericht op arbeidsparticipatie en 
maatschappelijke participatie. Dit laatste doel 
is opgenomen onder verenigingen. Arbeids-
participatie kan alleen worden waargemaakt 
door in te zetten op het behouden en scheppen 
van werkgelegenheid (VDL-Nedcar, Cheme-
lot-Campus). 

- De identiteit van kernen wordt behouden door 
beeldbepalende gebouwen te behouden en 
door leegkomende locaties aantrekkelijk te 
maken voor nieuwe functies. Aanvragen voor 
wijziging van bestemming (wonen, zorg, bedrij-
ven) worden kritisch beoordeeld op leefbaar-
heid. Alleen zo kunnen wonen en ondernemen 
worden gecombineerd.
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typerIng
De kernen Munstergeleen en Windraak zijn 
dorpsgemeenschappen met een gering aantal 
zogenaamde doorstromers: mensen die van 
goedkope naar duurdere huurwoningen verhuizen 
of van huur- naar koopwoningen. Het buurtschap 
Windraak kent bijna uitsluitend koopwoningen.

In Munstergeleen ligt aan de Kerkstraat 
een ouderencomplex (Munsterhof). Op het 
Raadhuisplein ligt een gezondheidscentrum. 
In de oude dorpskern van Munstergeleen ligt 
een concentratie aan winkels die voorzien in 
alle dagelijkse boodschappen. In 2009 is de 

nieuwe brede school geopend ter vervanging van 
twee basisscholen. De oude schoollocaties zijn 
herontwikkeld voor wonen. 
Gemeenschapshuis ’t Trefpunt heeft een 
belangrijke functie binnen de gemeenschap.
Belangrijk zijn ook de monumentale panden rond 
Abshoven en de kapel van Pater Karel.

5 PROGRAMMA CLuSTER 3.3   
MunSTERGELEEn En WIndRAAK
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5.1 Wonen en zorg

5.1.1 karakteristiek
Over het algemeen bestaat de woningvoorraad in 
Munstergeleen uit grondgebonden woningen. Er 
zijn een aantal wijken met huurwoningen en en-
kele wijken met ruime woningen in het duurdere 
segment. In Munstergeleen wonen relatief veel 
55+ers. 

5.1.2 Interactie met burgers en 
 maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Bewoners geven aan dat voor mensen met een be-
perking/hulpvraag aangepaste (woon) voorzienin-
gen voor handen moeten zijn. Voor ouderen wenst 
men de beschikbaarheid van woonvoorzieningen 
met zorg/serviceflats in de nabijheid van winkels 
die voorzien in primaire levensbehoeften. 
Voor de doelgroep jongeren dient voldoende woon-
ruimte beschikbaar te zijn in Munstergeleen. 
Indien voldoende jongeren hier kunnen blijven 
wonen zal de vergrijzing minder sterk doorwerken 
dan nu berekend is.

Werkatelier 2013
In Munstergeleen is het aantal eengezinswonin-
gen ruim vertegenwoordigd. Er is veel vraag naar 
levensloopbestendige woningen in de huursector 
voor ouderen en starterswoningen in diverse vor-

men, zowel in het huursegment als koopsegment. 
Binnen de huidige woningvoorraad moet gekeken 
worden naar oplossingen voor beide doelgroepen. 
Verder is er vraag naar verpleeghuiscapaciteit in 
het dorp. 
Oplossingen voor de doelgroepen jongeren (star-
ter) en ouderen moeten worden gevonden binnen 
de huidige woningvoorraad. 

5.1.3 ontwikkelrichtingen wonen en zorg
1. Behouden van leefbaarheid

a. Clusteren van maatschappelijke voorzienin-
gen (op gebied van wonen en zorg)

b. Herontwikkelen van leegstaande, vaak mo-
numentale gebouwen

c. Tijdelijk gebruik en inrichting van braaklig-
gende terreinen samen met bewoners c.q. 
omwonenden

d. Toekomstige woningbehoeften (zorgge-
schikt, ouderen en starters) oplossen in de 
bestaande woningvoorraad

2. Kwaliteit van wonen, ook een verantwoordelijk-
heid van huurder en eigenaar / bewoner
a. Aanpassen van de bestaande woningvoor-

raad (huur en koop) gericht op duurzaam 
en levensloopbestendig wonen

b. Kwaliteit toevoegen aan bestaande woning-
voorraad (huur en koop) door middel van 
verbouw, aanbouw, aanpassing etc.

3. Voor ondersteuning en participatiebevordering 
van (kwetsbare) mensen wordt samenwerking 
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gezocht op wijkniveau. Dit vindt plaats over 
meerdere levensterreinen (wonen, welzijn, 
zorg), met zelfregie en zelfsturing als uit-
gangspunt.

5.1.4 Speerpunten 2013-2016
1. Mensen meer bewust maken van de noodzaak 

en mogelijkheden om de eigen koop- of huur-
woning aan te passen gericht op levensloopbe-
stendig wonen

2. Beperkte verkoop van huurwoningen door de 
corporaties

3. Afspraken met woningcorporaties over aan-
passen bestaande huurwoningvoorraad gericht 
op levensloopbestendigheid en zorg; woon-
zorgprojecten

4. Doorstroom op huurwoningmarkt stimuleren 
t.b.v. starters

5. Wijksteunpunt uitbreiden/verbreden

5.2 leefomgeVIng, BereIkBaarheId 
en VeIlIgheId 

5.2.1 karakteristiek
In het gebied Munstergeleen / Windraak is 
het prettig wonen. Munstergeleen is volledig 
zelfvoorzienend op alle gebied: winkels, onderwijs, 
sport, zorg en wonen. Alle voorzieningen zijn goed 
bereikbaar met eigen vervoer. In het gebied is een 
groot gevoel van veiligheid. 

5.2.2 Interactie met burgers en 
 maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
De bewoners streven naar een schoon, heel en 
veilig dorp.
Veiligheid: Veiligheid is nu geen thema, maar dat 
zal in de toekomst zeker meer aandacht vragen.
Bereikbaarheid: Wanneer alle voorzieningen goed 
met openbaar vervoer bereikbaar blijven, zal dat 
de leefbaarheid ten goede komen.

Werkatelier 2013
De inwoners van Munstergeleen zijn trots op hun 
omgeving. De openbare ruimte in Munstergeleen 
heeft een goed niveau, mede door de inzet van 
bewoners en voldoende sociale controle.
Het aantal voorzieningen zowel op het gebied van 
maatschappelijke functies als ook winkels en 
horeca is prima in orde. 
Het veiligheidsgevoel is relatief hoog. De 
sociale controle is nog redelijk aanwezig. Het 
onveiligheidsgevoel in Munstergeleen, wordt 
met name bepaald door rondhangende jongeren 
die in het verleden overlast veroorzaakten in de 
dorpskern. De laatste jaren is dit beheersbaar 
geworden.
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5.2.3 ontwikkelrichtingen leefomgeving

Openbare ruimte
Het stedelijk beleid geeft ruimte aan een andere 
manier van beheren. Zo kunnen bewoners 
permanent (denk aan: adoptie groenvlak), maar 
ook incidenteel (denk aan: actie Nederland 
Schoon) bijdragen aan het beheer van de openbare 
ruimte. Bewoners kunnen ook meedoen met 
metingen (schouwen) en aanschuiven bij het 
bespreken van behaalde resultaten. Zo komt veel 
informatie beschikbaar over de kwaliteit van de 
uitgevoerde onderhoudstaken. Een herinrichting 
van een straat, plein of parkje is bij uitstek de 
gelegenheid om bewoners te betrekken bij de 
nieuwe inrichting. 

Veiligheid
1. Wijkgerichte veiligheidsaanpak:

- jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor 
inzet van toezicht en handhaving

- voorlichting over preventiemogelijkheden 
inbraak of overvallen (naar behoefte)

2. Persoonsgerichte veiligheidsaanpak:
- preventieadvies voor elk slachtoffer van een 

woninginbraak of overval
- huisverbod bij huiselijk geweld en nazorg-

traject voor elk slachtoffer
- handhavingstraject bij elk pand waar drugs 

worden aangetroffen
- aanpak veelplegers

5.2.4 Speerpunten 2013-2016
1. Beeldgestuurd en integraal werken
2. Werken in wijkteams
3. Communicatie op maat (inzet nieuwe media)
4. Burgerparticipatie bij beheer en inrichting van 

de openbare ruimte 
5. Jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor 

inzet van toezicht en handhaving. 
6. Voorlichting over preventiemogelijkheden in-

braak- of overvallen (indien behoefte). 

5.3 VItale VerenIgIngen en maat-
SChappelIjke VoorzIenIngen

Het gemeentelijk beleid is gericht op vitale 
en toekomstbestendige verenigingen. 
Accommodatiebeleid is niet primair gericht op 
instandhouding van accommodaties, maar biedt 
voorwaarden en faciliteiten voor activiteiten 
gericht op het primaire beleidsdoel: het 
bevorderen van maatschappelijke participatie en 
integratie.

Demografische ontwikkelingen zoals 
ontgroening en vergrijzing vragen - op korte 
of langere termijn – om actie. Het niveau van 
voorzieningen dient opnieuw te worden bekeken 
en afgestemd op de behoefte. Sittard-Geleen 
streeft naar toekomstbestendige en duurzame 
voorzieningen, die kwaliteit bieden, waarvan 
mensen daadwerkelijk gebruik willen maken. 
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Voor de maatschappelijke functies geldt de 
formule gebruik = draagvlak = bestaansrecht. 
Uitgangspunt vormt multifunctioneel gebruik. Het 
schaalniveau en de spreiding van voorzieningen 
hangt samen met de bereikbaarheid voor de 
doelgroepen.

5.3.1 karakteristiek 
Het gebied Munstergeleen / Windraak beschikt 
van oudsher over een goede verenigingsstructuur.
Door het aanbod van horecagelegenheden is er 
voldoende plek voor kleine en ongeorganiseerde 
groepen. Gemeenschapshuis ’t Trefpunt 
speelt hierin een belangrijke rol. Het aantal 
voorzieningen op het gebied van maatschappelijke 
functies is voldoende. Munstergeleen vergrijst 
snel waardoor er meer vraag naar vrijwilligers 
en ondersteuners op verschillende gebieden zal 
ontstaan. 

5.3.2 Interactie met burgers en 
 maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Het sociale contact binnen het cluster is goed 
en de betrokkenheid is groot binnen en tussen 
de generaties. Je maakt je eigen werkelijkheid 
door te leven in jouw buurt. “Het enige wat je 
moet doen, is hier leven, bijdragen aan de sociale 
contacten en je draagt automatisch bij aan een 
leefbare buurt.” 

De aanwezigheid van sociale voorzieningen en 
verenigingen is hiervoor belangrijk. 
Mensen realiseren zich dat het niet reëel is 
dat alle verenigingen blijven bestaan, maar 
de beslissing tot schaalvergroting, is aan de 
verenigingen zelf. Bewoners moeten durven 
denken in kansen en durven te ‘ontschotten’ over 
de grenzen van de eigen club heen. Men ziet veel 
heil in innovatieve samenwerkingsverbanden. 
Samenwerking van verenigingen leidt tot 
kruisbestuiving: “De kantine van de voetbalclub 
kan dienst doen als overblijflokaal en het 
kunstgrasveld kan mede worden gebruikt door de 
kinderen van de basisschool.”  

Deelnemers hopen voor de toekomst op 
grotere betrokkenheid, een meer ‘ons kent 
ons-mentaliteit’. Belangrijk punt daarbij is het 
activeren van jongeren voor vrijwilligerswerk. In 
zijn algemeenheid moet ervoor gezorgd worden 
dat mensen het sociale plichtsgevoel hervinden 
of terugkrijgen. Mensen moeten zelf actief zijn in 
het aanspreken, het activeren van mensen en zich 
inzetten om samen ergens voor te gaan.  
Men ziet graag dat de gemeente verenigingen 
en burgerinitiatieven structureel ondersteunt 
en beloont in plaats van dat zij geld steekt in 
projecten en externen.
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Werkatelier 2013
Munstergeleen staat bekend om zijn sterke 
verenigingsleven, goede sociale cohesie en 
vrijwilligers die van aanpakken houden. Vele 
initiatieven worden vanuit de verenigingen 
georganiseerd. Er is dus een goede sociale 
structuur waar de inwoners op kunnen 
terugvallen. 

Munstergeleen heeft een goed lopend 
gemeenschapshuis waar veel verenigingen 
gebruik van maken. De bibliotheek moet 
behouden blijven en de overige maatschappelijke 
gebouwen zijn prima in orde. 

Allerlei diensten kunnen van uit de gemeenschap 
zelf worden aangeboden. Jong en oud zijn 
verantwoordelijk voor het gezonde leefbaarheids 
klimaat. Jongeren zorgen voor dynamiek in de 
kernen en zijn de vrijwilligers van de toekomst. 
Zaak is om de jongeren nu al te betrekken bij de 
gemeenschap. Naast de verenigingsstructuur 
moet er ook een structuur van elkaar helpen 
ontstaan.

5.3.3 ontwikkelrichtingen vitale verenigingen 
 en maatschappelijke voorzieningen
1. Verbeteren van het huidig ondersteuningsaan-

bod voor vrijwilligers(organisaties) en vereni-
gingen.

2. Ontwikkelen van toekomstbestendig onder-
steuningsaanbod t.b.v. nieuwe taken en nieuwe 
vrijwilligers.

3. Faciliteren van sportverenigingen door de 
Sportstichting en culturele verenigingen vanuit 
het Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld bij pr en mar-
keting, administratie, ticketing, podiumfacilitei-
ten)

4. Verenigingen stimuleren en faciliteren om 
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en 
te laten participeren.

5. Maatschappelijke voorzieningen zijn afgestemd 
op gebruik:
a. Spreiding: per functie wordt vastgesteld op 
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welk niveau deze het beste tot zijn recht 
komt: op niveau van wijk en dorp, cluster, 
stadsdeel, stad, regio of bovenregionaal

b. Kwantiteit: afgestemd op de toekomstige 
behoefte (demografie) en middelen (financi-
eel)

c. Exploitatie: bezettingsgraad (frequentie, 
duur, intensiteit, normering) en 
vrijwilligersinzet bepalen mede de 
gemeentelijke inzet en bijdrage

d. Kwaliteit: onze inzet is gericht op een be-
perkter aantal duurzame voorzieningen, 
binnen een redelijke reisafstand

e. Samenwerking: gemeente en strategische 
partners (bijvoorbeeld combi van diensten 
in wijksteunpunt, cultuurhuizen, onderwijs, 
zorg en corporaties)

f. Financiën: onze inzet is gericht op even-
wicht tussen de inkomsten en uitgaven in 
de begroting. De huurprijs van eigendom-
men moet voldoende zijn om de kostprijs te 
dekken. 

5.3.4 Speerpunten 
1. Vrijwilligersondersteuning nieuwe stijl
2. Betere bemiddelingen tussen aanbod van en 

vraag naar vrijwilligers
3. Bereiken nieuwe doelgroepen vrijwilligers
4. Faciliteren van meer samenwerking tussen 

vrijwilligersorganisaties, netwerken, of het 
aangaan van (soms tijdelijke) allianties. Op 

deze manier wil men efficiënter werken, de 
schaarse middelen of functies samen benutten 
of kennis en expertise delen.

5. Meer publiciteit en informatie over ondersteu-
ningsaanbod met gebruik van moderne midde-
len en infrastructuur. 

6. Verenigingen stimuleren en faciliteren kwets-
bare doelgroepen actief te benaderen en te 
laten participeren.’

5.4 eConomISChe VoorzIenIngen

Het aantal economische voorzieningen zoals win-
kels en horeca in het gebied is ruim. Op het gebied 
van persoonlijke verzorging en ouderenzorg is er 
voldoende aanbod. Verder is er een scala aan huis 
gebonden beroepen, zowel verzorgend als dienst-
verlenend. In zekere zin is Munstergeleen zelf-
voorzienend, bewoners kunnen er terecht voor alle 
dagelijkse boodschappen.

5.4.1 Interactie met burgers en 
 maatschappelijke partners 

Werkatelier 2012
De aanwezigheid van een supermarkt wordt als 
belangrijk ervaren voor sociale ontmoetingen. De 
gemeente dient ondernemers te ondersteunen bij 
het toevoegen van nieuwe functionaliteiten aan 
hun bedrijf.
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Werkatelier 2013
De winkels in Munstergeleen lopen goed en voor-
zien in een behoefte. Door aantrekkelijkheid van 
winkels en overige voorzieningen komen men-
sen graag in Munstergeleen wonen en winkelen. 
Er zijn zorgen over de vergrijzing en de daarmee 
verbonden vermindering van behoeften en beste-
dingen. Door voldoende variëteit in winkelaanbod 
(buiten de 1e levensbehoefte) moeten we in staat 
zijn het economisch klimaat vast te houden.

5.4.2 ontwikkelrichting economie
De dorpswinkels hebben een verzorgende functie 
die belangrijk is voor de leefbaarheid. Economisch 
draagvlak voor de dorpswinkel en het dorpscafé 
staat buiten de invloed van de gemeente en wordt 
aan de markt overgelaten. Buurtbewoners bepa-
len zelf het bestaansrecht van lokale voorzienin-
gen door er daadwerkelijk gebruik van te maken.

5.4.3 Speerpunten 2013-2016
- Ons adagium “iedereen doet mee in de sa-

menleving” is gericht op arbeidsparticipatie en 
maatschappelijke participatie. Dit laatste doel 
is opgenomen onder verenigingen. Arbeids-
participatie kan alleen worden waargemaakt 
door in te zetten op het behouden en scheppen 
van werkgelegenheid (VDL-Nedcar, Cheme-
lot-Campus). 

- De identiteit van kernen wordt behouden door 
beeldbepalende gebouwen te behouden en 
door leegkomende locaties aantrekkelijk te 
maken voor nieuwe functies. Aanvragen voor 
wijziging van bestemming (wonen, zorg, bedrij-
ven) worden kritisch beoordeeld op leefbaar-
heid. Alleen zo kunnen wonen en ondernemen 
worden gecombineerd.

- Agrarische bedrijven op het platteland krijgen 
zodoende mogelijkheden op het gebied van 
zorg, recreatie en toerisme. 


