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1. VOORWOORD

In 2011 is veel aandacht besteed aan het vroegtijdig en actief betrekken van burgers bij ontwikkelingen in de 

directe woon- en leefomgeving. Door gebruik te maken van de deskundigheid van de bewoners (dialoog) en het op-

timaal inzetten van de wijkbudgetten is de burgerparticipatie wederom vergroot. Het is zaak om nu door te pakken 

en vanuit de “doorontwikkeling wijkgericht werken 2012” de juiste accenten te leggen en extra aandacht en inzet te 

plegen op de onderwerpen buurtplatforms, wijkbudgetten, dialoog en communicatie. 

Het stadsdeelprogramma 2012 is het laatste uit de cyclus 2009 – 2012. Met het afsluiten van de serie stadsdeelpro-

gramma’s zijn de actiepunten gerealiseerd en is de tijd rijp om de blik te richten op de toekomst.

In 2012 zal al een aanvang worden genomen met de voorbereiding van de nieuwe cyclus 2013 – 2016 en die wordt 

gestoeld op het geactualiseerde begrip “basiskwaliteit leefbaarheid” en de te ontwikkelen “leefbaarheidsagenda 

2025”. 

Voor dat laatste zijn we in het 4e kwartaal van 2011 gestart met de werkateliers waarin de inwoners en partners 

door de gemeente nadrukkelijk worden uitgenodigd mee te denken over de leefbaarheidsagenda 2025 en de rich-

ting waarin de leefomgeving in met name de wijken en buurten zich op langere termijn zou moeten ontwikkelen. 

Deze werkateliers worden in het 1e kwartaal 2012 voortgezet.

In iedere geval is duidelijk dat door de vergrijzing en ontgroening de leefbaarheid in wijken en buurten gaat veran-

deren en dat een goede communicatie tussen bewoners en gemeente van eminent belang is. Dit is ook een van de 

redenen waarom wij verder inzetten op actief burgerschap en het faciliteren van de buurtplatforms door middel van 

(financiële) instrumenten (wijkgerichte communicatie en budgetten). 

Behoud van leefbaarheid in buurten en dorpen en in het bijzonder de toekomstbestendigheid van voorzieningen 

is van groot belang. De gemeente stimuleert de inbreng van burgers onvoorwaardelijk en treedt terug naar een 

voorwaardenscheppende overheid waarin regels en voorschriften van minder belang zijn. Wat wel van belang is, is 

dat wat we samen realiseren. Draagvlak, toekomstbestendigheid, levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn 

wat ons betreft uitgangspunten om te komen tot resultaat.

Leefbaarheid in de buurten en wijken is van ons allemaal. Samen optrekken is noodzakelijk om de toekomstbe-

stendigheid van de buurten en wijken te garanderen. 

Berry van Rijswijk   Pieter Meekels

stadsdeelbestuurder   wethouder wijkgericht werken
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2. INLEIDING

De inleiding van het stadsdeelprogramma 2012 is 

bedoeld om de thema’s stadsbreed overzichtelijk 

weer te geven en toe te lichten. Daar waar 

relevant wordt de specifieke uitwerking in het 

stadsdeelprogramma per wijk nader uitgewerkt. Het 

betreft de thema’s ouderen, jeugd en jongeren en 

veiligheid en handhaving. Verder treft u informatie 

aan over de wijze waarop de gemeente samen met 

u nieuwe stadsdeelplannen op wilt stellen voor de 

periode 2013-2016.

Ouderen
Voorgaande jaren hebben wij aangegeven dat de toenemende vergrijzing in onze regio 

één van de grootste uitdagingen zal worden. De gemeente Sittard-Geleen heeft enkele 

jaren geleden een onderzoek laten uitvoeren om de behoeften, noden en wensen van 

onze ouderen in beeld te brengen. Uit dit onderzoek zijn enkele opmerkelijke zaken naar 

voren gekomen. Zo hebben de ouderen relatief veel gezondheidsproblemen en is hun 

leefstijl vaak ongezond te noemen. Verder is gebleken dat in onze gemeente voldoende 

voorzieningen, ook voor ouderen, worden aangeboden. Echter veel mensen hebben hier 

geen weet van. Bovendien bleek uit het onderzoek dat met name de ouderen willen dat 

voorzieningen op wijkniveau worden aangeboden.

Om deze geconstateerde problemen en wensen aan te pakken is ervoor gekozen in 

Sittard-Geleen meerdere wijksteunpunten te gaan inrichten. Hiervoor zullen geen nieuwe 

gebouwen worden ingericht maar de bestaande voorzieningen in bestaande accommoda-

ties worden samengebracht. Dit kunnen gebouwen zijn van de gemeente of Partners in 

Welzijn maar ook van Orbis of Vivantes. In deze gebouwen zal spreekuur worden gehou-

den door in elk geval het Zorgloket en Partners in Welzijn. 

Diverse producten op het gebied van welzijn en zorg zijn in het wijksteunpunt op aanvraag 

aanwezig. In het wijksteunpunt is in elk geval informatie beschikbaar over alle producten 

die in de regio Sittard-Geleen worden aangeboden. Voor zover mogelijk zullen ook zorg-

aanbieders spreekuren houden in het wijksteunpunt. In Munstergeleen zal bijvoorbeeld de 

praktijkondersteuner van de huisartsen zitting hebben in het wijksteunpunt en Vivantes 

zal hier de dagverzorging gaan aanbieden. Zo kan ieder steunpunt worden ingericht con-

form de behoefte en wensen van de betreffende wijk. Uiteraard is een minimale afname 

van bepaalde producten en/of voorzieningen een voorwaarde voor de (blijvende) aanwe-

zigheid van een aanbieder. 
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Op deze wijze proberen wij invulling te geven aan uw wensen en behoeften rond welzijn 

en zorg in uw woonomgeving. Tevens willen wij hiermee bereiken dat de geconstateerde 

gezondheidsproblemen en de ongezonde leefstijl worden verbeterd.

In het eerste kwartaal van 2012 zullen tenminste 4 wijksteunpunten operationeel worden, 

het betreffen Munstergeleen, Geleen Zuid, Limbricht en Overhoven. In de loop van 2012 en 

2013 zullen de andere beoogde wijksteunpunten volgen.

Jeugd en jongeren
Het is van groot belang om de talenten van de jeugd en jongeren te ontdekken en te 

helpen ontplooien. Dat is belangrijk voor de jeugd en jongeren zelf, maar ook voor de 

samenleving. Om er voor te zorgen dat de jeugd zich zo goed mogelijk ontwikkelt, moet 

de pedagogische kwaliteit van de omgeving meer aandacht krijgen en verbeteren. Niet 

alleen de ouders spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook de medeopvoeders in 

allerlei professionele en vrijwillige jeugdvoorzieningen.

Uit onderzoek blijkt dat jeugd en jongeren zich het beste ontwikkelen in sociale netwer-

ken die breder zijn dan alleen de ouders en familie. Belangrijk hierbij zijn voldoende en 

goede jeugdvoorzieningen voor sport, cultuur en welzijn. Het op wijk- en buurtniveau 

creëren van een positieve en veilige leefomgeving is daarnaast van groot belang. Boven-

dien is het van belang dat er voldoende activiteiten in de wijk worden georganiseerd voor 

de jongeren. Jongeren kunnen zelf initiatieven opstarten en worden bij de uitvoering van 

hun ideeën ondersteund. Door het initiatief meer bij de jongeren te leggen worden zij 

actief betrokken bij de uitvoering van hun ideeën en participeren zij zodoende ook in hun 

wijk en buurt. Dit verbetert de leefbaarheid voor zowel de jongeren als ook voor de 

ouderen en andere wijkbewoners.

Overlast van jongeren zal door bovenstaande aanpak sterk verminderen. Momenteel heb-

ben we echter op sommige plaatsen nog te maken met overlast door jongeren. De aanpak 

van deze overlast door middel van de dialoog en het inzetten van de eigen kracht van 

buurten en wijk (project Respect) heeft succes en wordt vervolgd. 

Veiligheid en handhaving
Veiligheid draagt bij aan een leefbare buurt, maar ook het omgekeerde is waar. Hoe beter 

de leefbaarheid in een buurt wordt ervaren hoe beter de veiligheidsbeleving is in de buurt. 

De gemeente voert de regie over de veiligheid en handhaving in de buurt en wil het verho-

gen van het veiligheidsgevoel vooral vorm geven in samenspraak met burgers. Vanuit die 

gedachte wordt ook bij de aanpak van veiligheidsonderwerpen in de wijken gewerkt met 

burgerparticipatie.

In de Kadernota Integrale Veiligheid heeft de gemeenteraad vastgesteld welke veiligheids-

thema’s in de periode 2011-2014 prioriteit krijgen. Dit zijn de thema’s: ongeval gevaarlijke 

stoffen – drugs - inbraak en overvallen – geweld - overlast en verloedering. De laatste 2 

onderwerpen worden met name wijkgericht aangepakt. Dit is belangrijk omdat de proble-

men en oplossingen op het gebied van jongerenoverlast, vernieling en verkeersoverlast 

per wijk verschillen en bij de aanpak de participatie van de burgers van groot belang is. 

Door het opnemen van veiligheidsthema’s in het stadsdeelprogramma kan vanuit de wij-

ken input worden geleverd en worden deze thema’s opgepakt door onder andere politie-

agenten, toezichthouders, handhavers, jongerenwerkers en opbouwwerkers.
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Nieuwe stadsdeelplannen voor de periode 
2013-2016

Dit stadsdeelprogramma is het laatste onderdeel van het meerjaren stadsdeelplan 2009 

– 2012 en vormt daarmee de overgang naar het stadsdeelplan 2013 – 2016. De voorberei-

dingen voor de nieuwe stadsdeelplannen zijn eind 2011 gestart met bewonersbijeenkom-

sten over de Leefbaarheidsagenda 2025. 

Deze leefbaarheidsagenda geeft de gemeente inzicht in de richting die gekozen moet 

worden om de leefbaarheid in de stad c.q. buurten en wijken voor de toekomst te waar-

borgen en vormt een basis voor het maken van beleid. De leefbaarheid van buurten, 

dorpen en kernen is namelijk volop in ontwikkeling als gevolg van een aantal belangrijke 

trends en ontwikkelingen. Vandaar dat de gemeente een aantal uitgangspunten heeft 

geformuleerd m.b.t. de leefbaarheid van buurten en wijken, dit is samengevat in Basis-

kwaliteit Leefbaarheid en tevens prestatieveld 1 van het WMO beleidsplan 2012-2015. 

Hier beneden worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen alsook de hoofduitgangs-

punten Basiskwaliteit Leefbaarheid kort voor u samengevat.

Demografische ontwikkelingen

In de meest recente bevolkingsprognose is te zien dat de samenstelling van de bevolking 

in Sittard-Geleen gaat veranderen. Er is sprake van een toenemend aantal ouderen, een 

dalende beroepsbevolking, een dalend aantal jongeren en een toename van kleinere huis-

houdens, doordat het aantal alleenstaanden toeneemt en de gezinnen kleiner worden. 

Deze veranderingen in de samenstelling van de bevolking zullen van grote invloed zijn op 

de leefbaarheid in de wijken en buurten, bijvoorbeeld over de vraag naar en het aanbod 

van woningen, het onderwijs, de voorzieningen (winkels, gemeenschapsaccommodaties, 

sportvoorzieningen etc.) en de levenskrachtige verenigingen.

Individualisering

Individualisering is van invloed op de manier waarop mensen zich bij elkaar betrokken 

voelen. Steeds minder mensen voelen zich betrokken bij het verenigingsleven en hun 

woon- en leefomgeving en willen zich hiervoor niet meer vrijwillig inzetten. Het aantal 

leden van verenigingen neemt af, en doordat er minder jongeren zijn, zijn er ook minder 

jonge leden. 

Toch wil de toenemende individualisering niet zeggen dat mensen zich helemaal niet 

meer voor elkaar interesseren. Sociale contacten worden tegenwoordig op een andere 

manier ingevuld, niet meer in de directe woonomgeving, maar vrienden worden verder 

weg bezocht en het internet vervult een grote rol met sociale media zoals bijvoorbeeld 

Facebook en Twitter. 

Toenemende arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie is de laatste jaren toegenomen, er zijn steeds meer tweeverdieners 

gezinnen. Als gevolg van de dalende beroepsbevolking zal de arbeidsparticipatie naar 

verwachting nog verder toenemen. Hierdoor zullen mensen echter minder tijd hebben om 

zich in te zetten voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Daar tegenover staat echter weer 

een steeds groter wordende groep ouderen die zich kunnen inzetten voor de samenleving. 

Voor deze groep zal wel gelden dat projectmatige vrijwillige inzet populairder wordt dan 

structurele vrijwillige inzet. 

Leeftijdsopbouw
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Toenemende mobiliteit

De mobiliteit van mensen is de afgelopen decennia enorm toegenomen, niet alleen omdat 

meer mensen een eigen vervoersmiddel hebben, maar ook de “reikwijdte” waarin men 

denkt is vergroot. Het is geen probleem meer om voor een leuke voorstelling naar een 

andere stad te gaan. De kapper hoeft niet om de hoek te liggen, maar kan zelfs in een 

andere gemeente liggen. Boodschappen doen we vaak niet meer in de eigen buurt, hoog-

uit de zogenaamde vergeet-boodschappen. En zelfs een weekendje Barcelona is met het 

vliegtuig goed te doen. 

De verwachting is dat de trend van het toenemend autogebruik onder ouderen zich zal 

voortzetten. Ouderen zijn weliswaar minder onderweg, maar daar zit wel een ontwikke-

ling in. De ouderen van nu reizen veel meer dan de ouderen in het voorbije verleden en de 

ouderen van de toekomst waarschijnlijk weer meer dan die van nu.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

ICT zal de komende jaren steeds belangrijker worden in de samenleving. Dit zal zichtbaar 

zijn in de wijze waarop bedrijven werken, maar ook aan de manier waarop mensen sociale 

contacten onderhouden. Door ICT is de hele wereld direct bereikbaar en is het mogelijk 

gebruik te maken van diensten, goederen te bestellen en contacten te onderhouden met 

mensen van over heel de wereld.

Netwerkmaatschappij

De samenleving verkeert in een overgangsfase. De verzorgingsstaat (waarbij de overheid 

mede verantwoordelijk is voor welvaart en het welzijn van de burgers) is zich langzamer-

hand aan het omvormen tot een netwerkmaatschappij of participatiemaatschappij. In een 

netwerksamenleving is veel ruimte voor initiatieven van burgers zelf en wordt eigen input 

verwacht. Lokale overheden, zoals de gemeente, zullen steeds meer gaan loslaten waar 

het kan en alleen ingrijpen waar het moet. 

Eigen kracht en verantwoordelijkheid

Door de opkomst van de netwerkmaatschappij wordt de laatste jaren steeds vaker ge-

sproken over eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Een samenleving waarin 

de burger voor zichzelf opkomt, waarbij de burger zijn leven inricht zonder dat hij daarbij 

hulp van anderen nodig heeft is sterk in opkomst. Ook kwetsbare burgers worden steeds 

meer aangesproken op hun eigen kracht vanuit de opvatting dat verantwoordelijkheid over 

je eigen leven en interactie met je eigen sociale netwerk heel belangrijk is.

Actief burgerschap

Een burger die voor zichzelf en/of voor zijn leef- en woonomgeving opkomt wordt ook wel 

een actief burger genoemd. Actieve burgers zijn bedrijvig in sociale contacten of nemen 

bepaalde maatschappelijke taken op zich, zoals vrijwilligerswerk of mantelzorg. Om deze 

actieve burger de kans te geven zijn stem te laten horen of activiteiten te ontwikkelen, zal 

de overheid zich gedeeltelijk moeten terugtrekken. In het geval van problemen rondom 

‘eenzaamheid’ zou de overheid vroeger direct een project laten ontwikkelen door een 

professionele organisatie om het probleem op te lossen, terwijl nu meer wordt gekeken of 

de burger zelf een rol kan spelen in het oplossen van de eenzaamheid. 

De hoofduitgangspunten Basiskwaliteit Leefbaarheid zijn:

Actief burgerschap:

a. Investeren in elkaar gericht op contact en verbinden

b. Ruimte bieden aan en het faciliteren en belonen van particuliere initiatieven;

c. Aansluiting zoeken bij (nieuwe) sociale netwerken en informele verbanden;
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Schoon, heel en veilig:

a. Schoon en heel: de kwaliteit van de openbare ruimte wordt bepaald door en afgestemd 

op het gebruik. Dit kan leiden tot een gedifferentieerd basisniveau IBOR (Inrichting en 

Beheer Openbare Ruimte).

b. Veilig: het toezicht op de openbare orde is afgestemd op de behoefte, onderdeel daar-

van is maatwerk in risicogebieden.

Maatschappelijk voorzieningenniveau:

- Afgestemd op gebruik;

- Kwaliteit voor nabijheid;

- Opschaling bij voorkeur in bestaande accommodaties;

- Combinaties van functies (geen nieuwe solitaire maatschappelijke voorzieningen 

meer). 

- Extra inzet voor ontmoetingsgelegenheden en contact voor de doelgroepen jongeren 

en ouderen en daar waar langdurige herstructurering (gebiedsontwikkeling) aan de 

orde is.

Nieuwe stadsplannen worden interactief 
ontwikkeld
Eind 2011 zijn de voorbereidingen voor de nieuwe stadsdeelplannen gestart met be-

wonersbijeenkomsten over de Leefbaarheidsagenda 2025, zogenoemde werkateliers. 

Tijdens deze werkateliers wil de gemeente graag horen waarom haar inwoners in 2025 

nog prettig in hun buurt wonen, hoe zij willen dat de sociale contacten in de buurt zijn 

en aan welke voorzieningen zij behoefte denken te hebben. Daarbij wordt echter van de 

deelnemers gevraagd ook rekening te houden met de bovengenoemde trends en ontwik-

kelingen die van invloed zijn op de toekomstige leefbaarheid in de wijken, buurten en dor-

pen. Daarnaast wordt ook aan de deelnemers gevraagd of en hoe zij zelf bijdragen aan de 

leefbaarheid in hun buurt. De uitkomsten van deze werkateliers worden meegenomen in 

de ontwikkeling van de stadsdeelplannen 2013-2016, die de eerste stappen in de richting 

van de gewenste toekomst voor 2025 beschrijven.
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Het stadsdeelprogramma 2012 begint met een overzicht van de samenwerkingspartners 

en overlegstructuren in dit stadsdeel. Daarna wordt het stadsdeelprogramma gebieds-

gewijs ingevuld: Daarbij wordt een samenvatting gegeven van belangrijke resultaten over 

2011 en de belangrijke thema’s op de agenda van de betreffende platforms in 2012. Deze 

worden vervolgens uitgewerkt in activiteitenkaarten. Bovendien wordt steeds een korte 

typering van de buurt gegeven.

Het stadsdeelprogramma 2012 is een vertaling van het stadsdeelplan 2009-2012 in con-

crete sociale en fysieke projecten en activiteiten voor dit jaar. De meest actuele informatie 

staat op de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl of op de gemeentepagina van 

het weekblad ‘De Trompetter’. Veel nuttige en actuele informatie staat ook in de Stads-

krant, die zes keer per jaar verschijnt.

De grotere projecten hebben een eigen informatiesite. Zo kunt u voor meer informatie 

over de binnenstedelijke ontwikkelingen en projecten terecht op respectievelijk www.

zitterdrevisited.nl en voor informatie over zaken waar verenigingen en/of vrijwilligersorga-

nisaties mee te maken krijgen, kunt u terecht bij het verenigingsloket www.verenigingslo-

ket.nl.

Met vragen, meldingen of ideeën over de leefomgeving kunt u terecht bij het Klant Con-

tact Center, 046-477 77 77 of www.sittard-geleen.nl of via callcenter@sittard-geleen.nl. 

Voor meer informatie over de gemeentelijke activiteiten in dit stadsdeel kunt u ook te-

recht bij de stadsdeelmanager en de wijkcoördinator.

Het stadsdeelprogramma 2012 is ook digitaal te downloaden via de gemeentelijke website 

www.sittard-geleen.nl.  

3. LEESWIJZER

4.1. Buurt – en wijkvertegenwoordiging

4. SAMENWERKING IN STADSDEEL 3

Wijkplatform Geleen - Zuid & de Kluis Ronald Otten (voorzitter)

Léon Lemmens (secretaris)

Wijkplatform Oud Geleen Jannie Wiskerke (voorzitter) 

Joop Lommen (secretaris)

Wijkplatform Munstergeleen / Windraak Jack Voots (voorzitter)

Cees Dekker (secretaris)

4.2. Partnerorganisaties in het wijkgericht werken 
Gemeente Berry van Rijswijk, stadsdeelbestuurder

Eugene Lebon, stadsdeelmanager

Arno Gorissen, wijkcoördinator

Politie

Basiseenheid Geleen

Postbus 1230

6201 BE Maastricht

Willem Jumpertz, wijkagent Geleen Zuid

Leon van der Pluym, wijkagent Oud Geleen

Eric Salden, wijkagent de Kluis

Juul Geijselaers, wijkagent Munstergeleen

Jo Dovermann, (plv) chef Basiseenheid 

Geleen

Stichting Stadstoezicht Westelijke 

Mijnstreek

Milaanstraat 2006 135 LH Sittard

Nico Korpershoek, directeur

Partners in Welzijn

Postbus 110 

6160 AC Geleen

Al Wandler, teamleider

Hans Zeegers, opbouwwerk

Jos Evers, jongerenwerker

Theo Franciscus, individueel randgroepjon-

gerenwerker

Loes Caessens, ouderenwerk 

Ria Konings, bureau sociale raadslieden / 

sociaal cultureel werk

Glenn Dahmen, sportbuurtwerk

Marlies Levels, maatschappelijkwerk

Femke Huskens, Centrum voor Jeugd en 

Gezin WM

Orbis Thuiszorg Westelijke 

Mijnstreek

Postbus 5

6130 AA Sittard

Karin Brands, gespecialiseerde verzorging
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Vivantes Zorggroep

Postbus 650

6160 AR Geleen

Lilian Crals, locatiemanager Oud Geleen

Woonmaatschappij ZOwonen

Postbus 13 

6130 AA Sittard

Kim Stroucken, wijkmanager

Lenie de Koste, wijkmanager

Eugène Geerards, woonconsulent

Suzanne Erkens, woonconsulent

Marlies Caanen, buurtbeheerder

Wendy Duijts, buurtbeheerder

Woonpunt Jan Jonkers, rayonteamleider Woonpunt

Jo Kleynen, woonconsulent

4.3 Overlegstructuren

Platformoverleg Met ieder platform in het stadsdeel wordt 

periodiek afgestemd over de uitvoering van 

het wijkgericht werken in de praktijk. Deel-

name van stadsdeelbestuurder,- manager 

en/of wijkcoördinator in overleg.

Platform voorzittersoverleg Afstemming met de voorzitters van de plat-

forms in het stadsdeel.

Deelname van stadsdeelmanager en/of wijk-

coördinator in overleg.

Frequentie 1 à 2 x per jaar.

Tactisch overleg met partners 

wijkgericht werken 

Evaluatie en planning van beleid op tactisch 

niveau, met alle partners: 

Stadsdeelmanager (voorzitter)

Partners in Welzijn (teamchef)

Woningcorporaties ZOwonen

Politie (PLV Chef basiseenheid)

Frequentie: 3 x per jaar.

Operationeel overleg met partners 

wijkgericht werken   

 

In het operationeel Woonzorgoverleg 

worden de meer complexe en meervou-

dige problemen met de ketenpartners 

besproken en toegewezen aan een 

case-manager.

Afstemming van operationele, sociale en 

fysieke zaken met alle partners:

Stadsdeelmanager (voorzitter)

Wijkcoördinator Wijkagenten

ZOwonen

Partners in Welzijn 

Thuiszorg Westelijke Mijnstreek

Frequentie: 4 x per jaar.

Operationeel Jeugdplekken overleg

Met partners wijkgericht werken, 

aan de hand van overlastmeldingen 

jeugd

Afstemming van aanpak overlast gevende 

jeugd met: 

PIW jongerenwerk (ambulant / out-

reachend) 

Maatschappelijk werk PIW opbouwwerk

Wijkagenten, Jeugdagent

        Onderdeel van en gekoppeld aan opera-

tioneel overleg met partners.

Frequentie: 4 x per jaar 

Buurtschouw: is gericht op de alge-

mene leefomgeving en op de speci-

fieke thema’s die in een buurt spelen 

(openbare ruimte, verkeer of veiligheid) 

en maatschappelijke functies binnen het 

gebied. Bij een buurtschouw gaat een 

delegatie van bewoners, wethouder(s), 

ambtenaren en vertegenwoordigers van 

partnerorganisaties de buurt in. Tijdens 

de schouw worden de vooraf met het 

bewonersplatform afgestemde schouw-

punten op locatie bekeken. 

Het buurtschouw team bestaat uit: 

Wijkplatform en omwonenden

Gemeente: stadsdeelbestuurder, wet-

houder openbare ruimte, stadsdeelma-

nager, wijkcoördinator, 

Politie, 

Stichting Stadstoezicht WM, 

Woningcorporaties

Frequentie is 1x per 2 à 3 jaar.
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5.1. Korte typering van Geleen-Zuid & de Kluis

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 de 

Kluis is van oorsprong een verlengstuk van Krawinkel / Geleen Centrum. De 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. 

Kenmerkend voor Geleen-Zuid & de Kluis is de hoogbouw met een hogere doorstroming 

van bewoners. In de wijk liggen verschillende verzorgingscentra (St. Jans Geleen, St Odilia 

Geleen en de Europaflat). Bij winkelcentrum Zuidhof ligt het gemeenschapshuis (Plenk-

hoes en Wiekhoes – in de Kluis is de Heremiet ) en verder liggen er verspreid in de wijk 

meerdere horecagelegenheden. Verder zijn er naast het winkelcentrum nog winkels in de 

Barbarastraat en in de omgeving van de Kluis kerk en in de Kluis zelf. 

Binnen het gebied liggen vier basisscholen: de Regenboog (Dunantstraat), de Kluis 

(Meeuwenlaan) en Bs. De Duizendpoot (Frans Halstraat) en Bs. Reuzepas. In de wijk ligt 

ook het Graaf Huyn College (Jos Klijnenlaan), met ongeveer 2500 leerlingen. Aan de Jos 

Klijnenlaan liggen een gemeentelijk sportveldencomplex en een skatebaan. Hier liggen 

ook meerdere sporthallen (Graaf Huyn) die ook voor externe evenementen worden ge-

bruikt. In het buitengebied ligt een bos, een visvijver en een manage. Aan de Biesenweg, 

buiten de bebouwde kom nabij de kern Sweikhuizen ligt een woonwagenlocatie. 

De verhouding tussen huur- en koopwoningen wijkt in de Kluis af van het gemeentelijk 

gemiddelde. Wijk de Kluis kent nagenoeg geen seniorenwoningen ondanks dat het aantal 

inwoners van 66 jaar of ouder hoog is.

Binnen de wijk zijn meerdere doorgaande wegen met een hoge verkeersintensiteit zoals: 

Jos Klijnenlaan, Frans Erenslaan, Spaubeeklaan, Lienaertsstraat, Van Akenstraat en de 

Europalaan. Er is sluipverkeer om de hoofdroutes en de verkeerslichten te omzeilen.

Het winkelcentrum Zuidhof wordt in de weekends druk bezocht. Er is veel aanloop uit de 

omliggende wijken en dorpen.   

5. GELEEN - ZUID & DE KLUIS

5.2. Belangrijke resultaten stadsdeel-
 programma 2011

 - Het wijkplatform heeft geadviseerd bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de 

leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of heeft zelf initiatieven 

opgestart;

 - Er is een aanzet gemaakt voor de upgrading van winkelcentrum Zuidhof;

 - Er is informatie verstrekt inzake bouwplannen en andere infrastructurele projecten 

zoals Zorgcentrum Spaubeeklaan;

 - De dag van de wijk is georganiseerd; 

 - Er is een open inloop voor 55+ers van de Ars-parochie in samenwerking met PIW 

gerealiseerd;

 - De Bunderhof is gesloopt en het terrein is geëgaliseerd;

 - Er is een wijkkrant uitgegeven in het voor- en najaar;

 - Het ‘Glanerbloempje’ is ondersteund;

 - Het wijkplatform heeft deelgenomen aan het werkatelier Leefbaarheidsagenda 2025;

 - Er is een open inloop voor jongeren in ’t Wiekhoes gerealiseerd;

 - De pilot voor het bomenbeheersplan is uitgevoerd in Geleen-Zuid;

 - Het wijkplatform heeft de deelname van bewoners aan het project Burgerhart gesti-

muleerd;

 - Het bergbezinkbassin onder het parkeerterrein van Sportpark Glanerbrook is gerea-

liseerd;

 - Het wijkplatform heeft meegedacht over hoe vergunningparkeren in de wijk het beste 

aangepakt kan worden;

 - Er is een buurtschouw gedaan in het gebied de Kluis;
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5.3. Belangrijke thema’s op de agenda van het  
 wijkplatform in 2012

Het wijkplatform hecht grote waarde aan de communicatie met burgers, de gemeen-

te en partners in het wijkgerichte werken;

Inzake burgerparticipatie en actief burgerschap wil het wijkplatform dat vroeg in de 

planvorming duidelijk is of en hoe ze kunnen meepraten, meedenken, meedoen of 

mee beslissen;

Inzake schoon, heel en veilig wil het platform fungeren als de ogen en oren van de 

wijk als het gaat om een schone wijk, in goede staat verkerend straatmeubilair en 

een veilige omgeving;

Het wijkplatform adviseert bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaar-

heid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of start zelf initiatieven op;

Het wijkplatform is ondersteunend bij het project ‘Respect’ en participeert in de 

werkgroepen samen met de jongeren en buurtbewoners;

Doorgang van de open inloop voor 55+ers van Ars-parochie in samenwerking met 

PIW;

Informatieavond over veiligheid / onveiligheid Chemelot;

Het wijkplatform ondersteunt de sleutelgroep vrijwilligers Hobbemastraat;

Verkeersonderzoek rondom gezondheidscentrum Kluis;

Het wijkplatform stimuleert activiteiten rondom project Burgerhart;

Uitvoering van het bomenbeheersplan;

Opwaardering van het winkelcentrum Zuidhof;

Toezicht en handhaving op de 30km zones;

Aandacht voor de verkeerssituatie rondom de scholen;

5.4. Projecten en activiteiten 2012 Geleen – Zuid & de Kluis

‘t Wiekhoes

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 Gebruikers zijn het wijkplatform, Platform Allochtonen Geleen Breed, Partners in 

Welzijn met jongerenwerk, kinderactiviteiten en het Centrum voor jeugd en gezin.

Realisatie van inloop voor jongeren van 15 – 20 jaar (2 x per week).

Huisvesting van het CJG.

Huisvesting en het aanbieden van cursussen.

Huisvesting van “Allochtonen Geleen Breed”.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Participatie in de sleutelgroep Hobbemabuurtplein.

Het begeleiden van het project ‘Respect’ indien noodzakelijk.

Jeugd en jongerenwerk: ambulant jongerenwerk in het gehele stadsdeel in relatie 

met het project ‘Respect’. 

Samenwerking met de bewonerscommissie Hoogbouw Geleen-Zuid.

Voortzetting van de structurele inloop voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar.

Wijksteunpunt (Amusant) Jos Klijnenlaan

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 Door de gemeente is een plan van aanpak gemaakt voor wijksteunpunten voor oude-

ren vanaf 55 jaar. Wijksteunpunt Amusant (Jos Klijnenlaan) voldoet aan de eisen van 

het wijksteunpunt plus. Er is aanbod van 2 partijen, ruimte voor ontmoeting, hore-

cafunctie c.q. maaltijdfunctie, cursussen en activiteiten op het gebied van bewegen. 

Tevens is er een informatie en advies functie beschikbaar op vastgestelde tijden. De 

politie houd spreekuur op donderdag van 10.00 – 12.00 uur en PIW houdt op vrijdag 

spreekuur van 10.00 tot 12.00 uur.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Uitvoering van het plan van aanpak waarbij het accent ligt op het optimaliseren van 

het aanbod van activiteiten en het verbeteren van de samenwerking tussen alle be-

trokken partijen. 
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Reuzepas en kindfunctie

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 De fusieschool Reuzepas is een samenvoeging van de scholen “De Koppelberg” 

aan de Verdistraat en “’t Kempke” aan de Marisstraat. Er is gestart met de plan-

vorming om beide scholen onder te brengen op één locatie.

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN 2012

Het intern verbouwen van de locatie aan de Verdistraat in juli-augustus 2012.

In september 2012 starten met de aanbouw van 4 nieuwe leslokalen en de 

aan- en verbouwing voor de buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en het 

kinderdagverblijf. 

De realisatie van een kindcentrum gericht op individuele zorg aan kinderen tot 

12 jaar.

Voorbereiding voor verkeersmaatregelen voor de schoolgaande jeugd in om-

liggende straten en bij de oversteek met de Jos Klijnenlaan.

Jeugd en jongeren

PROGRAMMA Sociale stad, ondersteuning voor wie dat 

nodig heeft.

PROGRAMMALIJN Jeugd

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 De uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongeren in stadsdeel 3 is vastgesteld. Daar waar 

nodig wordt de werkmethodiek ‘Respect’ toegepast door PIW’s jongerenwerk en 

opbouwwerk. De doelstelling van de werkmethodiek  is door toename van begrip 

en tolerantie het herstel van de sociale relaties tussen jongeren en buurtbewoners 

te verbeteren en hen gezamenlijk te motiveren hun buurt weer leefbaar te maken.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Op die locaties waar het noodzakelijk is wordt de werkmethodiek  ‘Respect’ onder 

regie van de stadsdeelmanager door PIW uitgevoerd.

Project Barbarastraat / voormalig ziekenhuis

PROGRAMMA Vitale stad; aantrekkelijk, levendig en 

veelzijdig 

PROGRAMMALIJN Wonen

WIE Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed en Projecten

RESULTATEN 2011 Afronding van de voorbereiding van de woningbouw op de oude ziekenhuislocatie, 66 

zorgwoningen (44 woningen ZOwonen en 22 woningen Woonpunt) en 72 psychogeri-

atrie plaatsen voor groepswonen waarvan 24 voor jong dementerenden. Er is gestart 

met de bouw van de woningen.

GPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Realisatie van het project .

Aandacht voor parkeren, terreininrichting, sociale veiligheid, het scheiden van 

wandel- en fietspaden en overlastbeperking tijdens de bouw. 

Winkelcentrum Zuidhof

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Economische Zaken

RESULTATEN 2011 De gemeente Sittard-Geleen zet in op het versterken van de kwaliteit van verouderde 

wijkwinkelcentra en hun omgeving. Dit moet vervolgens uitmonden in een uitvoerings-

plan voor kwaliteitsverbetering van het wijkwinkelcentrum Zuidhof. 

Er is een een vereniging van winkeliers opgericht.

Er is een vereniging van eigenaren opgericht.

Er zijn structurele overlegvormen tussen de gemeente, de ondernemers, vast-

goedeigenaren en het wijkplatform opgestart.

Er is een opdracht verstrekt aan een architect om uitvoeringsplannen te maken 

voor onderhoud en renovatie van het winkelcentrum.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Afhankelijk van de goedkeuring van het plan van de architect door de vereniging van 

eigenaren is er een mogelijkheid tot opwaardering van de infrastructuur rondom het 

winkelcentrum in samenwerking met de gemeente. 
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Beheer openbare ruimte, wegen en groen

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Wonen

WIE Beheer Openbare Ruimte

RESULTATEN 2011 Het rooien en herplanten van de bomen in de Brueghelstraat.

Jos Klijnenlaan; omvorming van het gemeentelijk groen bij de hoogbouwflats van 

ZOwonen en Wonen Heuvelsteden.

Realisatie van het bergbezinkbassin onder het parkeerterrein van sportpark 

Glanerbrook.

Realisatie van de uitbreiding van de speelvoorziening aan het Burgemeester 

Damenpark.

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN 2012

Uitvoering geven aan de activiteiten van het bomenbeheersplan in Geleen Zuid.

Renoveren van het Mariabeeld aan de Nachtegaalstraat.

Realisatie van een speelvoorziening in de wijk Kluis in samenwerking met de bs 

De Kluis.

KWIKFIT LOKATIE RIJKSWEG

PROGRAMMA Vitale stad; aantrekkelijk, levendig en 

veelzijdig

PROGRAMMALIJN Wonen

WIE Vastgoed en Projecten

RESULTATEN 2011 In 2008 is de voormalige garage Kwik Fit gesloopt. Het terrein is geëgaliseerd en door 

hekken omheind. De locatie maakt een verpauperde indruk. De eigenaar neemt echter 

geen maatregelen voor verbetering.

De eigenaar is door de gemeente gesommeerd de locatie op te schonen. 

Daarnaast is de afspraak gemaakt dat uiterlijk in het 1e kwartaal van 2012 de 

locatie wordt gesaneerd indien er geen bouwplan is.

De onderhoudskosten zijn in kaart gebracht en worden bewaakt. 

De ontwikkelaar heeft het plan aangepast en hiervoor is een omgevingsvergun-

ning aangevraagd.

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN 2012

Afronden van de procedure voor de omgevingsvergunning.

6.1. Korte typering van Oud Geleen / 
 Haesselderveld

De wijk Oud Geleen / Haesselderveld kent een grote diversiteit aan woningen en inwo-

ners. De westgrens wordt gevormd door de Rijksweg en de oostgrens door de spoorlijn 

Sittard – Heerlen, recreatiegebied Ten Eijsden en recreatiegebied Windraak.

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. Het aantal koopwoningen wijkt iets af van het gemeentelijk 

gemiddelde. 

Binnen de wijk zijn een aantal knelpunten rond verkeerssituaties. De snelheidshandha-

ving dient beter gestalte te krijgen. Binnen het gebied liggen 2 basisscholen: Bs de Drie-

sprong en De Blinker voor speciaal basisonderwijs. In de wijk liggen daarnaast verschil-

lende verzorgingscentra en verspreid in de wijk liggen meerdere horecagelegenheden. 

De afgelopen jaren hebben er een groot aantal ontwikkelingen plaats gevonden in de wijk 

Oud Geleen als het gaat om het gebied Paterskerk – Carmelietenstraat en Eloystraat. Er 

zijn / zullen in het gebied appartementen, laagbouw en woningen ontwikkeld en gebouwd 

worden.

6. OUD GELEEN / HAESSELDERVELD
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6.2. Belangrijke resultaten stadsdeel-
 programma 2011 

 - Het wijkplatform heeft geadviseerd bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de 

leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of heeft zelf initiatieven 

opgestart;

 - De planvorming betreffende het bouwplan aan de Carmelietenstraat is afgerond;

 - Er is een preventieproject in de omgeving van speeltuin ’t Weike gerealiseerd;

 - Er is een waterattractie in speeltuin ‘t Weike gerealiseerd;

 - Er zijn extra parkeerfaciliteiten aan de Oranjelaan gerealiseerd;

 - De pleintjes aan de Norbertijnenstraat zijn omgevormd en het kapelletje aan de Nor-

bertijnenstraat – Carmelietenstraat is gerenoveerd;

 - Het wijkplatform heeft meegedacht over hoe vergunningparkeren in de wijk het beste 

aangepakt kan worden;

 - Het wijkplatform heeft deelgenomen aan het werkatelier Leefbaarheidsagenda 2025;

 - Er zijn activiteiten in het wijksteunpunt aan de Pechstraat georganiseerd;

 - Het wijkplatform heeft de deelname van bewoners aan het project Burgerhart gesti-

muleerd;

6.3. Belangrijke thema’s op de agenda van het  
 wijkplatform in 2012

Het wijkplatform hecht grote waarde aan de communicatie met burgers, de gemeen-

te en partners in het wijkgerichte werken;

Inzake burgerparticipatie en actief burgerschap wil het wijkplatform dat vroeg in de 

planvorming duidelijk is of en hoe ze kunnen meepraten, meedenken, meedoen of 

mee beslissen;

Inzake schoon, heel en veilig wil het platform fungeren als de ogen en oren van de 

wijk als het gaat om een schone wijk, in goede staat verkerend straatmeubilair en 

een veilige omgeving;

Het wijkplatform adviseert bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaar-

heid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of start zelf initiatieven op;

Het wijkplatform stimuleert de deelname van bewoners aan het project Burgerhart;

Realisatie van de speelvoorziening aan de Caumerbeek;

Groenomvorming Haesselderveld inclusief het grote speelterrein/grasveld in de van 

Banninglaan;

Opwaardering van de omgeving van het station Geleen-Oost ;

Het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren;

Het wijkplatform heeft aandacht voor het parkeren in het Haesselderveld;

De renovatie van het basketbalterrein aan de van Banninglaan;

De realisatie van nieuwe voetbaldoelen aan de van Banninglaan;
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Wijksteunpunt Pechstraat

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

REALISATIE 2011 Door de gemeente is een plan van aanpak gemaakt voor wijksteunpunten. Wijksteun-

punt Oud Geleen voldoet aan de eisen van het wijksteunpunt plus. Er is aanbod van 

2 partijen, ruimte voor ontmoeting, horecafunctie c.q. maaltijdfunctie, cursussen en 

activiteiten op het gebied van bewegen. Tevens is er een informatie en advies functie 

beschikbaar op vastgestelde tijden. 

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Voortzetting van de huidige activiteiten. Door de gemeente is een nieuw plan van 

aanpak gemaakt voor alle wijksteunpunten. Doelstellingen voor 2012 zijn het voort-

zetten van de huidige activiteiten en een kwaliteitsverbetering van de afstemming en 

samenhang van het aanbod en het continu verbeteren van de samenwerking tussen 

de betrokken partijen.

Jeugd en jongeren

PROGRAMMA Sociale stad, ondersteuning voor wie dat 

nodig heeft.

PROGRAMMALIJN Jeugd

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 De uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongeren in stadsdeel 3 is vastgesteld. Daar waar 

nodig wordt de werkmethodiek ‘Respect’ toegepast door PIW’s jongerenwerk en 

opbouwwerk. De doelstelling van de werkmethodiek is door toename van begrip en 

tolerantie het herstel van de sociale relaties tussen jongeren en buurtbewoners te 

verbeteren en hen gezamenlijk te motiveren hun buurt weer leefbaar te maken.

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN 2012

Op die locaties waar het noodzakelijk is wordt de werkmethodiek ‘Respect’ onder 

regie van de stadsdeelmanager door PIW uitgevoerd.

6.4. Projecten en activiteiten 2011 Oud Geleen / Haesselderveld

Woningbouw Carmelietenstraat

PROGRAMMA Vitale stad; aantrekkelijk, levendig en veelzijdig PROGRAMMALIJN Wonen

WIE Vastgoed en Projecten

RESULTATEN 2011 Er is gestart met de bouw van 29 grondgebonden woningen, 19 halfvrijstaande in de 

sociale sector en 4 vrijstaande woningen in het duurdere segment. 

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Start van de bouw van 15 geschakelde levensloopbestendige woningen. Oplevering van 

de woningen en afronding van de inrichting en infrastructuur in de omgeving.

Opwaardering Station Geleen - Oost

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Kwaliteit 

Openbare ruimte

WIE Beheer Openbare Ruimte

RESULTATEN 2011 Er is afgestemd met ProRail over de herinrichting van de stationsomgeving van 

station Geleen-Oost.

De bestaande fietsenstalling is uitgebreid.

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN 2012

Het voorbereiden van activiteiten (gesprekken) voor opwaardering stationsgebied 

Geleen-Oost.

Het aanpassen van de groenvoorziening, verlichting en inrichting in de omgeving 

van het station.
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Onderhoud openbare ruimte, wegen en groen

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Wonen

WIE Beheer Openbare Ruimte

RESULTATEN 2011 De riolering onder het pleintje Rietbeek is vernieuwd.

De woningen langs de Rijksweg ter hoogte van voormalig hotel Riche zijn ge-

sloopt.

Opwaardering en renovatie van de speeltuin Caumerbeek.

Omvorming van de pleintjes aan de Norbertijnenstraat bij het kapelletje.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Omvorming van het groen en de bomen aan het Haesselderveld West tussen de 

van Banninglaan / Geleenbeeklaan / Eindstraat en Rijksweg Noord.

Omvorming van het groen aan het pleintje Rietbeek.

Omvorming van het groen bij het plantsoen aan de Jodenstraat bij de rotonde.

Het plaatsen van nieuwe voetbaldoeltjes aan de van Banninglaan.

Renovatie van het basketbalterrein aan de van Banninglaan.

Verbetering van de verkeersafwikkeling nabij de supermarkt.

Opknappen van het binnenterreintje bij de hoogbouw gelegen tussen de 

        Oranjelaan en de Stationslaan.

7.1. Korte typering van Munstergeleen

De oudste vermelding van de kern Munstergeleen dateert uit het jaar 1202. De oudst 

bekende spelling is “Munsterglene” ofwel “Geleen van het klooster”, waarbij klooster be-

trekking heeft op de proosdij die hier tot de 2e helft van de 12e eeuw zou hebben bestaan 

en die ondergeschikt was aan de abdij van Sint-Vaast in Atrecht. Vanaf de Franse tijd was 

Munstergeleen een zelfstandige gemeente die bij de gemeentelijke herindeling in 1982 bij 

Sittard is gevoegd. 

De kernen Munstergeleen en Windraak zijn dorpsgemeenschappen met een gering aantal 

zogenaamde ‘doorstromers’ (mensen die van goedkope naar duurdere huurwoningen ver-

huizen of van huur- naar koopwoningen). Aan de Peterstraat ligt een woon-zorgcomplex 

en aan de Kerkstraat een ouderencomplex (Munsterhof). In de dorpskern van Munsterge-

leen ligt een winkelconcentratie: Peterstraat, Overstraat, Raadhuisplein en Houbeneind-

straat. Het buurtschap Windraak kent bijna uitsluitend koopwoningen.

In oktober 2009 is de nieuwe brede school aan de Burgemeester Smeetsstraat geopend. 

Hiermee is de samenvoeging van de basisscholen (Watersleyerweg en Godsdalstraat) 

afgerond. Op de Watersleyerweg worden start- en huurwoningen ontwikkeld en op de 

locatie Bronkboom worden 6 vrije kavels door de gemeente ontwikkeld.

In de Pancratiusstraat ligt gemeenschapshuis ‘het Trefpunt’. Verder zijn er vier buurtver-

enigingen en een activiteitencomité.

7. MUNSTERGELEEN
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7.2. Belangrijke resultaten stadsdeel-
 programma 2011

 -  Het wijkplatform heeft geadviseerd bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de 

leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of heeft zelf initiatieven 

opgestart;

 -  Het haalbaarheidsonderzoek wijksteunpunt/zorgwoningen aan de Kerkstraat is 

positief afgerond;

 -  Het definitief ontwerp voor de omgeving Raadhuisplein met betrekking tot de riole-

ring en bestrating is gepresenteerd;

 - De verkeersmaatregelen aan de Burgemeester Smeetsstraat zijn geëvalueerd;

 - De Molentakbeek is gerenoveerd;

 -  Het wijkplatform heeft deelgenomen aan het werkatelier Leefbaarheidsagenda 2025;

 -  Het wijkplatform heeft de deelname van bewoners aan het project Burgerhart gesti-

muleerd;

 - Er zijn ondergrondse containers bij de Bronkboom geplaatst;

 - Er is een speelvoorziening aan de Bronkboom gerealiseerd;

 - De ontwikkeling van het bouwplan aan de Bronkboom is opgestart;

 -  Er heeft afstemming met de bewoners inzake het rioleringsproject Fatimaplein 

plaatsgevonden;

 - Het project van de opwaardering van het buitengebied is afgerond;

7.3. Belangrijke thema’s op de agenda van het  
 wijkplatform in 2012 

Het wijkplatform hecht grote waarde aan de communicatie met burgers, de gemeen-

te en partners in het wijkgerichte werken;

Inzake burgerparticipatie en actief burgerschap wil het wijkplatform dat vroeg in de 

planvorming duidelijk is of en hoe ze kunnen meepraten, meedenken, meedoen of 

mee beslissen;

Inzake schoon, heel en veilig wil het platform fungeren als de ogen en oren van de 

wijk als het gaat om een schone wijk, in goede staat verkerend straatmeubilair en 

een veilige omgeving;

Het wijkplatform adviseert bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaar-

heid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of start zelf initiatieven op;

De realisatie van jeugdvoorzieningen zoals een ontmoetingsruimte binnen ‘Het Tref-

punt’;

Alertheid bij de aanpak van jeugd- en jongerenoverlast;

Het wijkplatform stimuleert de deelname van bewoners aan het project Burgerhart;

Opwaardering van de hoofdentree van het sportcomplex en scouting;

Het opstarten van de activiteiten rondom het rioleringsproject Fatimaplein;

Vergroten van de verkeersveiligheid in Munstergeleen;

Rioleringsproject in het centrum;

Het wijkplatform wil betrokken worden bij de evaluatie van Duurzaam Veilig / 30 km 

zones;

Initiatief om inwoners/jeugd van Munstergeleen voorrang te geven bij huisvesting in 

Munstergeleen;

Een vervolg geven aan de op-

waardering van het buitenge-

bied, met name een focus op 

recreatie door de aanleg van 

wandelroutes;
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Project Bronkboom

PROGRAMMA Vitale stad; aantrekkelijk, levendig en veelzijdig PROGRAMMALIJN Wonen en 

voorzieningen

WIE Ruimtelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 Er is gestart met de ontwerpfase voor 6 vrije sector woningen.

De speelvoorziening is gerealiseerd.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Uitgifte van de bouwkavels.

7.4. Projecten en activiteiten 2012 Munstergeleen

Zorgwoningen Kerkstraat

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Ruimtelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 Het vaststellen van de stedenbouwkundige kaders is afgerond.

De verkoop van het vastgoed aan de zorgaanbieder door de gemeente is in verge-

vorderd stadium.

GEPLANDE 

ACTIVITEITEN 2012

Planvorming / voorbereiding van de bouw van de zorgwoningen 

Jeugd en jongeren

PROGRAMMA Sociale stad, ondersteuning voor wie dat nodig 

heeft.

PROGRAMMALIJN Jeugd

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 De uitvoeringsnotitie Jeugd en Jongeren in stadsdeel 3 is vastgesteld. Daar waar 

nodig wordt de werkmethodiek ‘Respect’ toegepast door PIW’s jongerenwerk en 

opbouwwerk. De doelstelling van de werkmethodiek  is door toename van begrip en 

tolerantie het herstel van de sociale relaties tussen jongeren en buurtbewoners te 

verbeteren en hen gezamenlijk te motiveren hun buurt weer leefbaar te maken.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Op die locaties waar het noodzakelijk is wordt de werkmethodiek ‘Respect’ onder 

regie van de stadsdeelmanager door PIW uitgevoerd.

Wijksteunpunt Munstergeleen

PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Voorzieningen

WIE Maatschappelijke Ontwikkeling

RESULTATEN 2011 Door de gemeente is een plan van aanpak gemaakt voor wijksteunpunten voor ou-

deren vanaf 55 jaar. In Munstergeleen is nog geen wijksteunpunt dat voldoet aan de 

eisen van het wijksteunpunt plus. Er zijn voorbereidende gesprekken met zorgaanbie-

der Orbis, PIW en gemeenschapshuis t’ Trefpunt en gemeente Sittard-Geleen om tot 

een volwaardig wijksteunpunt te komen.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Uitvoering van het plan van aanpak waarbij het accent ligt op het optimaliseren van 

het aanbod van activiteiten zoals ruimte voor ontmoeting, horecafunctie c.q. maaltijd-

functie, cursussen, activiteiten op het gebied van bewegen en tijd voor informatie en 

advies. Dit alles in overleg c.q. samenwerking met het gemeenschapshuis t ‘Trefpunt 

in Munstergeleen om te komen tot een volwaardig wijksteunpunt plus. 
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PROGRAMMA Leefbare stad, leefbare wijken en kernen PROGRAMMALIJN Kwaliteit 

Openbare Ruimte

WIE Beheer Openbare Ruimte

RESULTATEN 2011 Het inrichtingsplan voor het Fatimaplein en de omgeving is gepresenteerd.

Er is een mountainbikeroute aangelegd op de Windraak.

De schoonmaak van de Molentakbeek is afgerond.

De wandelpaden langs het Heidepad zijn vernieuwd.

De bovengrondse containers aan de Watersleyerweg zijn verwijderd.

Er is een ondergrondse container aan de Bronkboomstraat gerealiseerd.

Er is gestart met het rioleringsproject in het centrum.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Realisatie van het rioleringsproject in het centrum.

Start van de uitvoeringsactiviteiten rondom het rioleringsproject Fatimaplein en 

omgeving.

Realisatie van verkeersremmende maatregelen in 30 km gebied. (Abshoven-

Geleenstraat-Watersleyerweg)

Project  Abshoven

PROGRAMMA Vitale stad; aantrekkelijk, levendig en veelzijdig PROGRAMMALIJN Wonen

WIE Vastgoed en Projecten

RESULTATEN 2011 Het bestemmingplan Abshoven bestaat uit vijf delen: 

1. De restauratie van de kapel, het klooster en het Abshuis. 

2. De nieuwbouw van 11 hoevewoningen in historische context. 

3. De nieuwbouw van 18 appartementen. 

4. Het realiseren van 6 vrij uitgeefbare bouwkavels.  

5. Het betrekken het achterliggende weide- en bosgebied bij de ontwikkeling van 

de beekdalzone (is een onderdeel van het uitvoering geven aan de privaatrech-

terlijke overeenkomst tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Sittard-

Geleen).

De mogelijkheden voor aansluiting van nieuwe participanten is ondersteund vanuit de 

gemeente.

GEPLANDE

ACTIVITEITEN 2012

Het nieuw vastgestelde herontwikkelingsplan van Abshoven voorziet in de casco-

restauratie van het klooster en de kapel en conservering van de Middeleeuwse kelder.

Verder is het mogelijk 14 vrije sector bouwkavels te realiseren in het bosgebied achter 

de Engelse tuin. Op de plek van de voormalige hoeve zijn 18 appartementen gepland.


