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LEES VERdER >>

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  
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Verderop in dit plan kunt u constateren dat er ge-
meentebreed goede resultaten behaald zijn. Voor 
veel aandachtspunten of problemen is een oplos-
sing bedacht, dikwijls in samenwerking met de 
bewoners en het wijkplatform. Daar zijn wij  
bijzonder trots op.

Deze samenwerking tussen bewoners, wijkplat-
forms, partners in het wijkgericht werken en de 
gemeente willen we de komende jaren graag ver-
der uitbouwen. Gezien de ontwikkelingen om ons 
heen, zoals de krimp en ontgroening en de nieuwe 
bezuinigingen door rijksmaatregelen is een actie-
vere rol voor de bewoners en wijkplatforms onver-
mijdelijk.

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 verantwoorde-
lijkheid op te pakken. Daarbij gaat het niet alleen 
om zaken in de openbare ruimte maar ook op het 
gebied van sociale voorzieningen en veiligheid.

‘Meer samen, meer luisteren en meer ten dien-
ste 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 

andere houding aannemen en meer medeverant-
woordelijkheid 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 wij-
ken. 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 aandachts-
punten 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.
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Het stadsdeeljaarplan 2014 is een concrete terug-
koppeling (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, 

verenigingen, 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. 

2 InLEIdInG
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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.
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aCtief burGerSChap/partiCipatie-
SaMenleVinG
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. 

Welzijn en zOrG Of zelfredzaaM-
heid 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 
leefbaarheid naar welzijn en zorg. De grote groep 
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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. 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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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 over-
zicht van de wijkvertegenwoordiging en de samen-
werkingspartners in dit stadsdeel.

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

Voor meer informatie over de gemeentelijke acti-
viteiten in het stadsdeel kunt u contact opnemen 
met de stadsdeelmanager en de wijkcoördinator:
Stadsdeelmanager : Eugene Lebon
Wijkcoördinator  : Arno Gorissen en 
      Jeu Lochs

De grotere projecten hebben een eigen informa-
tiesite. 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 terug-
vinden.

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

3 LEESWIJZER
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4.1 belanGrijke reSultaten 
StadSdeeljaarplan 2013 
Geleen zuid kluiS

- Bewoners(afvaardigingen) hebben hun bijdrage 
geleverd aan de werkateliers leefbaarheid in 
het kader van de totstandkoming van de stads-
deelprogramma’s 2013-2016 en stadsdeeljaar-
plannen 2014

- Wijkplatforms en vrijwilligers hebben zich 
ingezet om deelname aan de projecten Bur-
gerhart en Burgernet te vergroten. Binnen het 
cluster nemen nu 60 mensen deel aan Burger-
hart en 359 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 is ingezet op de vermindering van de over-
last door jongeren, zwervers, gebruikers en 
alcoholisten rondom winkelcentrum Zuidhof

- Het wijkplatform heeft de opwaardering van 
winkelcentrum Zuidhof ondersteund

- Er was meer verkeerstoezicht op de scholieren 
van het Graaf Huijn College

- Er is een integrale aanpak voor de leefbaarheid 
in de hoogbouw ter voorkoming van verloede-
ring geformuleerd

- Het wijkplatform heeft samengewerkt met de 
bewonerscommissie Hoogbouw en activiteiten 
in het kader van sociale cohesie ondersteund

- De overlast en vervuiling in het Burgemeester 
Damenpark is aangepakt

- Het Mariabeeld in de Nachtegaalstraat is  
opgeknapt

- Het vervangen van de riolering in de Kumme-
naedestraat is voorbereid

- Er is een rotonde bij De Kluis gerealiseerd
- Er is een aanvang gemaakt met de opwaar- 

dering van De Streekboerderij Daniken. 
 

4 StAdSdEELJAARpLAn
CLuStER GELEEn ZuId-KLuIS
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4.2 prOjeCten en aCtiViteiten 2014 
CluSter Geleen zuid kluiS

- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats 
inzake leefbaarheidonderwerpen door de ge-
meente naar wijkplatforms en belanghebben-
de in de wijk, én van de wijkplatforms naar de 
mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogram-
ma’s, -jaarplannen, stadskrant, gemeentelijke 
website, wijkwebsites, wijkkranten en diverse 
platformoverleggen)

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

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

- Het stimuleren van de deelname van bewoners 
aan de projecten Burgerhart en Burgernet

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

- De opwaardering van winkelcentrum Zuidhof 
zal in 2014 gerealiseerd worden. De voorberei-
dende werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond 

- Opwaardering en herinrichting van de openba-
re ruimte rondom winkelcentrum Zuidhof

- Start rioleringsproject Kummenaedestraat en 
De Kluis

- Uitvoering van het burgerinitiatief voor een 
hondenspeelweide aan de Kummenaedestraat 
(Glanerbrook)

- Aanpassen van de openbare ruimte rondom de 
hernieuwde school aan de Verdistraat

- Opstarten van de gebiedsvisie voor het gebied 
Geleen Zuid & De Kluis. Deze visie wordt op-
gesteld in samenwerking met woningstichting 
ZOwonen 

- Toezicht houden op de verkeerssituatie rondom 
het Graaf Huyn College

- Aandacht voor de integrale aanpak van de leef-
baarheid in met name het hoogbouwgedeelte. 
Structureel overleg met Hoogbouwcommissie, 
gemeente Sittard-Geleen, Partners in Welzijn, 
Politie en woningstichting ZOwonen 

- Leefbaarheid wordt een vast agendapunt in het 
woon-zorgoverleg.
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5.1 belanGrijke reSultaten 
StadSdeeljaarplan 2013 
Oud Geleen

- Bewoners(afvaardigingen) hebben hun bijdrage 
geleverd aan de werkateliers leefbaarheid in 
het kader van de totstandkoming van de stads-
deelprogramma’s 2013-2016 en stadsdeeljaar-
plannen 2014

- Wijkplatforms en vrijwilligers hebben zich 
ingezet om deelname aan de projecten Bur-
gerhart en Burgernet te vergroten. Binnen het 
cluster nemen nu 87 mensen deel aan Burger-
hart en 351 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 groenvoorziening op de hoek van de Pieter-
straat en Peschstraat is opgewaardeerd

- Er was aandacht voor de verkeersveiligheid op 
de Oranjelaan

- Er was aandacht voor de verkeersveiligheid op 
de van Banninglaan

- Er vonden gesprekken met bewoners en jon-
geren in de omgeving Patersveld / Eloystraat 
plaats, conform de werkmethodiek van het 
project ‘Respect’

- Het binnenterreintje bij de hoogbouw gelegen 
tussen de Oranjelaan en de Stationstraat is 
opgeknapt

- Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de 
buitenzijde en de groenvoorziening om de 
sportzaal en het schoolgebouw van basis-
school de Driesprong

Foto Noël Strech
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5.2 prOjeCten en aCtiViteiten 2014 
CluSter Oud-Geleen

- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats  
inzake leefbaarheidonderwerpen door de  
gemeente naar wijkplatforms en belangheb-
bende in de wijk, én van de wijkplatforms naar 
de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogram-
ma’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 verant-
woordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseren bij bewonersiniti-
atieven 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 de projecten Burgerhart en Burgernet

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

- Afronding van de groenvoorziening aan de  
buitenzijde van de sportzaal en het school- 
gebouw van basisschool de Driesprong.

- Opwaardering van de Marcelinusstraat
- Structureel overleg met de bewoners en jeugd 

omgeving Patersveld en Eloystraat inzake het 
gebruik van de groenvoorziening en parkeer-
plaats nabij ‘t Weike
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6.1 belanGrijke reSultaten 
StadSdeeljaarplan 2013 
MunSterGeleen/Windraak

- Bewoners(afvaardigingen) hebben hun bijdrage 
geleverd aan de werkateliers leefbaarheid in 
het kader van de totstandkoming van de stads-
deelprogramma’s 2013-2016 en stadsdeeljaar-
plannen 2014

- Wijkplatforms en vrijwilligers hebben zich 
ingezet om deelname aan de projecten Bur-
gerhart en Burgernet te vergroten. Binnen het 
cluster nemen nu 75 mensen deel aan Burger-
hart en 512 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 opwaardering van de hoofdentree van het 
sportcomplex en scouting is afgerond

- De rioolwerkzaamheden in het centrum van 
Munstergeleen zijn afgerond

- Het kapelletje aan de Smeetsstraat is opge-
waardeerd

- Er is gestart met de bouw van woningen op de 
locatie Bronkboom

- De rioolwerkzaamheden aan het Fatimaplein 
zijn afgerond
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6.2 prOjeCten en aCtiViteiten 2014 
CluSter MunSterGeleen/Windraak

- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats 
inzake leefbaarheidonderwerpen door de ge-
meente naar wijkplatforms en belanghebben-
de in de wijk, én van de wijkplatforms naar de 
mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogram-
ma’s, -jaarplannen, stadskrant, gemeentelijke 
website, wijkwebsites, wijkkranten en diverse 
platformoverleggen)

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

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

- Het stimuleren van de deelname van bewoners 
aan de projecten Burgerhart en Burgernet

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

- Afronding van het bouwproject aan de Bronk-
boom

- Opwaardering van de speelvoorziening aan de 
Margrietlaan

- De aanleg van rode fietssuggestiestroken op de 
Sittarderweg, Watersleyerweg en Overstraat

- Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de 
herinrichting van de Geleenstraat en Abshoven

- Structureel overleg tussen wijkplatform en de 
jeugd inzake de mogelijke realisering van een 
ontmoetingsplek  

- Aandacht voor de verkeersvoorzieningen in 
Munstergeleen. Het dorpsplatform en de werk-
groep verkeer monitoren jaarlijks de stand van 
zaken in deze.  
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SaMenWerkinG in StadSdeel 3

1.  Buurt- of dorpsvertegenwoordiging
Wijkplatform Geleen Zuid - Kluis
 Ronald Otten (voorzitter)
 Léon Lemmens (secretaris)

Wijkplatform Oud Geleen
 Jannie Wiskerke (voorzitter) 
 theo Kloet (secretaris)

Wijkplatform Munstergeleen
 Jack Voots (voorzitter)
 Cees dekker (secretaris)
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2.  partnerorganisaties in het wijkgericht werken 

Gemeente
 Berry van Rijswijk, stadsdeelbestuurder
 Eugène Lebon, stadsdeelmanager
 Jeu Lochs, (Munstergeleen)
 Arno Gorissen, wijkcoördinator (Geleen)

politie
Basiseenheid Geleen
Postbus 1230, 6201 BE Maastricht
 Erik Krol. Wijkagent Geleen Zuid
 Leon van der Pluym, wijkagent Oud Geleen
 Eric Salden, wijkagent Geleen Zuid en de Kluis
 Juul Geijselaers, wijkagent Munstergeleen
 Jo dovermann, chef basiseenheid Geleen

partners in Welzijn
Postbus 110, 6160 AC Geleen
 natalie Bongers, teamleider
 Brenda Seeger, opbouwwerk
 Marcel Verhiel, jongerenwerker
 Loes Caessens, ouderenwerk 
 Ria Konings, bureau sociale raadslieden / 

sociaal cultureel werk
 Glenn dahmen, sportbuurtwerk
 Marlies Levels, maatschappelijkwerk

Orbis thuiszorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5, 6130 AA Sittard
 Karin Brands, gespecialiseerde thuiszorg

Vivantis Zorggroep
Postbus 650, 6160 AR Geleen
 Lilian Crals, locatiemanager Oud Geleen


