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1 VOORWOORD

Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2013. 
We zijn inmiddels bezig met het opstellen 
van de Leefbaarheidagenda 2025 en het 
daaruit voortvloeiend stadsdeelprogramma 
2013-2016. Gezien de steeds prominentere 
plaats die wijkgericht werken inneemt in 
onze stad en omdat de problematiek dankzij 
bijvoorbeeld krimp en ontgroening ingewik-
kelder wordt en nieuwe bezuinigingen door 
rijksmaatregelen hierbij ook een rol spelen, 
is het van groot belang om de Leefbaar-
heidagenda 2025 zorgvuldig en met input 
van alle betrokkenen samen te stellen. Het 
betrekken van alle wijkplatforms en overige 
partners in het wijkgericht werken is van es-
sentieel belang om tot een goed programma 
te komen. Tijd mag hierbij niet de bepalende 
factor zijn.

De editie 2013 van het jaarplan is met name 
bedoeld om de concrete activiteiten per 
wijkplatform te benoemen. Tevens worden 
in het jaarplan 2013 de resultaten gepre-
senteerd die de wijkplatforms en partners in 
2012 hebben gerealiseerd.

We kunnen met trots constateren dat er ge-
meentebreed goede resultaten zijn behaald. 
Voor veel aandachtspunten of problemen is 
een oplossing bedacht. Maar onze leefom-
geving is nooit af. Nieuwe ontwikkelingen 
komen snel op ons af. De leefbaarheid 
in wijken en buurten komt steeds meer 
onder druk te staan. Samen moeten we ook 
voor de nieuwe opgaven die ons te wach-
ten staan, oplossingen vinden. Nu is het 
moment om te kiezen voor een toekomstge-
richte aanpak, zonder de dagdagelijkse din-
gen uit het oog te verliezen. Dat is voorwaar 
een grote uitdaging voor alle partners in het 
wijkgericht werken. 

Ondertussen werken we samen aan de 
stadsdeelprogramma’s 2013-2016, die we 
in juni willen presenteren. Behoud van 

leefbaarheid in buurten en wijken blijft ons 
streven waarbij er nog meer dan voorheen 
rekening wordt gehouden met verande-
rende omstandigheden in de samenleving. 
Hiervoor is een goede communicatie tussen 
bewoners en gemeente van eminent belang. 
Actief burgerschap en het versterken van 
de posities van de wijkplatforms maken hier 
deel van uit. 

Nu is de tijd rijp voor een integrale aanpak 
zodat wonen, werken en verblijven in de ge-
meente Sittard-Geleen op een hoog niveau 
blijven.

 

Berry van Rijswijk
stadsdeelbestuurder 

Pieter Meekels
wethouder wijkgericht 
werken
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Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2013. Dit stadsdeeljaarplan is de laatste terugkoppeling 
van het meerjaren stadsdeelplan 2009-2012 en vormt met de opgenomen activiteiten voor 
2013 de overgang naar de stadsdeelprogramma’s 2013-2016. 
 

Doorontwikkeling wijkgericht werken

Bij het opstellen van de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 is gekozen voor een nieuwe aan-
pak, waarvoor de voorbereidingen eind 2011 zijn ingezet. In het kader van de (door)ontwikke-
ling van het wijkgericht werken is een verbrede en versterkte dialoog met de burger opge-
start. 
De doorkijk van de gemeente naar het jaar 2025 en de toekomstplannen voor de jaren 2013-
2016 worden in samenspraak met de burger geformuleerd. Hiertoe zijn eind 2011/begin 2012 
de eerste werkateliers Leefbaarheidagenda 2025 georganiseerd. 

Veranderende samenleving

Voor deze werkateliers is het niveau van samenspraak uitgebreid naar clusters, waar met 
elkaar samenhangende wijken, buurten en of dorpen gezamenlijk met de daarin opere-
rende instellingen, ondernemers en andere belangstellenden, hun wensen voor de toekomst 
kenbaar gemaakt hebben. Wensen over, hoe zij in 2025 prettig in hun buurt wonen, hoe zij 
willen dat de sociale contacten in de buurt zijn, aan welke voorzieningen zij behoefte den-
ken te hebben en of en hoe zij zelf bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt. Deze wensen 
voor de toekomst werden in het licht geplaatst van de op stapel staande maatschappelijke 
veranderingen, zoals bijvoorbeeld de veranderende bevolkingssamenstelling. De komende 
jaren zullen namelijk in het teken staan van bevolkingskrimp. Het bevolkingsaantal in de ge-
meente Sittard-Geleen zal afnemen. Daarnaast komen er minder nieuwe en jonge inwoners 
bij (ontgroening) en zal het percentage ouderen toenemen (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, gemeenschapsaccom-
modaties, sportvoorzieningen) en verenigingen. 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. 
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, toenemende individualisering en de 
economie globaliseert. 

Actief Burgerschap

De veranderende samenleving vraagt om nieuwe vormen van sociale samenhang en solida-
riteit, ook wel actief burgerschap genoemd. Actief burgerschap houdt in dat burgers leren 
deelnemen aan en mede-verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. Het 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 geven vorm aan sociale samenhang en solidariteit. Actieve 

2 InleIDIng
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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. 
In de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 zal het actief burgerschap als een rode draad door de 
speerpunten van de diverse thema’s lopen, omdat leefbaarheid in de toekomst voornamelijk 
door de mensen zelf gemaakt wordt en daarmee hoofdzakelijk een sociaal gegeven is.

Leefbaarheidagenda 2025 en Stadsdeel
programma’s 2013-2016

Eind 2011 is de gemeente Sittard-Geleen gestart met het opstellen van de Leefbaarheidagen-
da 2025. De gemeente heeft de uitkomsten van de eerste werkateliers meegenomen in de 
ontwikkeling van stadsdeelprogramma’s 2013-2016, en de ontwikkeling van de Leefbaarhei-
dagenda 2025. 
In het eerste kwartaal van 2013 organiseert de gemeente een tweede ronde werkateliers 
waarin belangrijke vraagstukken met betrekking tot wonen, leefomgeving en maatschap-
pelijke voorzieningen in de diverse clusters aan de betreffende wijken, buurten en of dorpen, 
met de daarin opererende instellingen, ondernemers en andere belangstellenden, voorgelegd 
worden. Deelnemers kunnen tijdens deze werkateliers hun voorkeur aangeven voor speer-
punten die zij van het grootste belang achten voor hun cluster. De gekozen en uiteindelijk 
door de raad vastgestelde speerpunten worden opgenomen in de stadsdeelprogramma’s 
2013-2016 en de komende jaren jaarlijks vertaald in concrete activiteiten, die opgenomen 
worden in de stadsdeeljaarplannen 2014, 2015 en 2016.

2 InleIDIng
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Het stadsdeeljaarplan 2013 begint met een overzicht van de samenwerkingspartners en 
overlegstructuren in dit stadsdeel. Daarna wordt het stadsdeeljaarplan gebiedsgewijs 
ingevuld. Daarbij wordt een samenvatting gegeven van belangrijke resultaten over 2012 per 
wijkplatform en de activiteiten voor de clusters in 2013. 

Het stadsdeeljaarplan 2013 is een overgangsdocument tussen het stadsdeelplan 2009-2012 
en de stadsdeelprogramma’s 2013-2016. 

De meest actuele informatie staat op de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl. 
Veel nuttige en actuele informatie staat ook in de Stadskrant, 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 bijvoorbeeld terecht op www.zitterdrevisited.nl.

Met vragen, meldingen of ideeën over de leefomgeving kunt u terecht bij het Klant Contact 
Center, 14-046 of www.sittard-geleen.nl of via callcenter@sittard-geleen.nl 

Voor meer informatie over de gemeentelijke activiteiten in dit stadsdeel kunt u ook terecht bij 
stadsdeelmanager Eugene Lebon en wijkcoördinator Arno Gorissen.

Het stadsdeeljaarplan 2013 is ook digitaal te downloaden via de gemeentelijke website 
www.sittard-geleen.nl

3 leeSWIJZeR
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4 SamenWeRkIng In StaDSDeel 3

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)

4.1. Buurt- of dorpsvertegenwoordiging

Gemeente •	 Berry van Rijswijk, stadsdeelbestuurder

•	 Eugene Lebon, stadsdeelmanager

•	 Arno Gorissen, wijkcoördinator

PolitieBasiseenheid GeleenPostbus 
12306201 BE Maastricht

•	 Willem Jumpertz, 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

Stichting Stadstoezicht 
Westelijke Mijnstreek
Milaanstraat 200, 6135 LH Sittard

•	 Nico Korpershoek, directeur

Partners in Welzijn
Postbus 110 
6160 AC Geleen

•	 Natalie Bongers, teamleider

•	 Hans Zeegers, opbouwwerk

•	 Jos Evers, jongerenwerker

•	 Loes Caessens, ouderenwerk 

•	 Ria Konings, bureau sociale raadslieden / 
sociaal cultureel werk

•	 Glenn Dahmen, sportbuurtwerk

•	 Marlies Levels, maatschappelijkwerk

4.2. Partnerorganisaties in het wijkgericht werken 
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Orbis Thuiszorg Westelijke 
Mijnstreek 
Postbus 5, 6130 AA Sittard

•	 Karin Brands, gespecialiseerde thuiszorg

Vivantes Zorggroep
Postbus 650, 6160 AR Geleen

•	 Lilian Crals, locatiemanager Oud Geleen

Woonmaatschappij ZO Wonen
Postbus 13 6130 AA Sittard

•	 Lenie de Koste, wijkmanager

•	 Eugène Geerards, woonconsulent

•	 Suzanne Erkens, woonconsulent

•	 Marlies Caanen, buurtbeheerder

•	 Wendy Duijts, buurtbeheerder

Woonpunt •	 Jan Jonkers, manager

•	 Jo Kleynen, woonconsulent
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5.1 Belangrijke resultaten stadsdeeljaarplan 2012 
Geleen Zuid-Kluis

•	 Het wijkplatform heeft via diverse kanalen en op verschillende momenten 
gecommuniceerd met de bewoners 

•	 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 was een open inloop voor de 55+ers van de Ars-parochie in samenwerking met PIW
•	 Veiligheid voorop: Op 10 januari 2012 heeft een publieke bijeenkomst in het 

gemeentehuis plaatsgevonden omtrent het rampenbestrijdingplan Chemelot, waarbij de 
bewoners van Lindenheuvel en Krawinkel, Geleen-Centrum, Geleen-Noord en Geleen-
Zuid/Kluis geïnformeerd werden over de laatste stand van zaken. Tevens werd tijdens 
deze bijeenkomst de aftrap verricht voor het traject Burgernet

•	 Het wijkplatform heeft de sleutelgroep vrijwilligers Hobbemastraat ondersteund
•	 Er heeft een verkeersonderzoek plaatsgevonden rondom gezondheidscentrum Kluis
•	 Er is uitvoering gegeven aan het bomenbeheersplan
•	 Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de opwaardering van het winkelcentrum 

Zuidhof
•	 Er was toezicht en handhaving op de 30km zones door middel van het project ‘belonen’
•	 Er was nadrukkelijk aandacht voor de verkeerssituatie rondom de scholen
•	 Er is een multiculturele burendag voor de hoogbouw in Geleen Zuid georganiseerd
•	 De bomen aan de Van Veldekelaan zijn vervangen
•	 Er is een waterbuffer gerealiseerd aan de parkeerplaats van Glanerbrook
•	 Er is een speelvoorziening gerealiseerd bij basisschool De Kluis
•	 Er zijn zorgwoningen gerealiseerd aan de Barbarastraat
•	 Er heeft een buurtschouw plaatsgevonden in Geleen Zuid op 15 november 2012
•	 De aanlegsteigers van visvijver De Driepoel zijn opgewaardeerd

5. StaDSDeelJaaRplan 
cluster Geleen Zuid-Kluis
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5.2.  Projecten en activiteiten 2013 
cluster Geleen Zuid-Kluis

•	 Het stimuleren van de deelname van bewoners aan het project Burgerhart
•	 Het stimuleren van de deelname van bewoners aan het project Burgernet
•	 Er vindt communicatie plaats door het wijkplatform met bewoners en organisaties 

binnen de buurt/wijk tijdens overleggen en middels publicaties en de wijkwebsite
•	 Het stimuleren van burgerparticipatie en actief burgerschap: Meepraten, meedenken, 

meedoen of mee beslissen en waar mogelijk mee verantwoordelijkheid nemen
•	 Inzake schoon, heel en veilig willen het wijkplatform fungeren als de ogen en oren van de 

wijk
•	 Het wijkplatform helpt met het (mede) 

organiseren/faciliteren van de reguliere buurt/
wijk activiteiten

•	 Het wijkplatform adviseert bij 
bewonersinitiatieven ter verbetering van de 
leefbaarheid en sociale cohesie in wijken en 
buurten en/of start zelf initiatieven op

•	 Inzet op vermindering van de overlast door 
jongeren en zwervers rondom winkelcentrum 
Zuidhof
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•	 Het wijkplatform ondersteunt de opwaardering van winkelcentrum Zuidhof
•	 Meer verkeerstoezicht op de scholieren van het Graaf Huijn College
•	 Een integrale aanpak voor de leefbaarheid in de hoogbouw ter voorkoming van 

verloedering
•	 Het wijkplatform werkt samen met de bewonerscommissie Hoogbouw en ondersteunt 

activiteiten in het kader van sociale cohesie
•	 Aanpakken van de overlast en vervuiling in het Burgemeester Damenpark
•	 Het opknappen van het Mariabeeld in de Nachtegaalstraat 
•	 Het vervangen van de riolering in de Kummenadestraat
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6.1. Belangrijke resultaten stadsdeeljaarplan 2012 
Oud-Geleen

•	 Het wijkplatform heeft via diverse kanalen en op verschillende momenten gecommuniceerd 
met de bewoners 

•	 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 speelterrein/grasveld in de van Banninglaan is opgewaardeerd
•	 Er is gestart met de voorbereidingen voor de opwaardering van de omgeving van station 

Geleen-Oost 
•	 Het wijkplatform heeft nadrukkelijk aandacht gehad voor het parkeren in het Haesselderveld
•	 Het basketbalterrein aan de van Banninglaan is gerenoveerd
•	 Er zijn nieuwe voetbaldoelen aan de van Banninglaan gerealiseerd
•	 Er zijn 15 geschakelde levensloopbestendige woningen gerealiseerd aan de Eloystraat
•	 De bomen in de Itterssonstraat en Jan Willenstraat zijn vervangen
•	 Het plan voor de groenomvorming in Haesselderveld is deels uitgevoerd
•	 Het vervangen van de riolering en de omvorming van het groen bij de Rietbeek zijn 

uitgevoerd

6.2 Projecten en activiteiten 2013 
cluster Oud-Geleen

•	 Het stimuleren van de deelname van bewoners aan het project Burgerhart
•	 Het stimuleren van de deelname van bewoners aan het project Burgernet
•	 Er vindt communicatie plaats door het wijkplatform met bewoners en organisaties binnen de 

buurt/wijk tijdens overleggen en middels publicaties en de wijkwebsite
•	 Het stimuleren van burgerparticipatie en actief burgerschap: Meepraten, meedenken, mee-

doen of mee beslissen en waar mogelijk mee verantwoordelijkheid nemen
•	 Inzake schoon, heel en veilig willen het wijkplatform fungeren als de ogen en oren van de 

wijk
•	 Het wijkplatform helpt met het (mede) organiseren/faciliteren van de reguliere buurt/wijk 

activiteiten
•	 Het wijkplatform adviseert bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid en 

sociale cohesie in wijken en buurten en/of start zelf initiatieven op
•	 Opwaarderen van de groenvoorziening op de hoek van de Pieterstraat en Peschstraat 
•	 Aandacht voor de verkeersveiligheid op de Oranjelaan
•	 Aandacht voor de verkeersveiligheid op de van Banninglaan
•	 Gesprekken met de jongeren in de omgeving Patersveld / Eloystraat conform de werkmetho-

diek van het project ‘Respect’
•	 De gemeente blijft in gesprek met NS Prorail ten aanzien van een mogelijke opwaardering 

van de openbare ruimte voor station Geleen Oost en omgeving 

6. StaDSDeelJaaRplan 
cluster Oud-Geleen
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6. StaDSDeelJaaRplan 
cluster Oud-Geleen

•	 Opknappen van het binnenterreintje bij de hoogbouw gelegen tussen de Oranjelaan en de 
Stationslaan

•	 Onderzoek van openbaar vervoer in de wijk middels kleine bussen
•	 Onderhoud aan de buitenzijde en de groenvoorziening om de sportzaal en het schoolge-

bouw van basisschool de Driesprong.
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7.1. Belangrijke resultaten stadsdeeljaarplan 2012 
Munstergeleen

•	 Het wijkplatform heeft via diverse kanalen en op verschillende momenten gecommuni-
ceerd met de bewoners 

•	 Het wijkplatform heeft geadviseerd bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leef-
baarheid en sociale cohesie in wijken en buurten en/of heeft zelf initiatieven opgestart

•	 Er is een wijksteunpunt gerealiseerd met een ontmoetingsruimte binnen gemeen-
schapshuis ‘Het Trefpunt’ 

•	 Er was een goede communicatie c.q. alertheid bij de aanpak van jeugd- en jongerenover-
last

•	 De hoofd-entree van het sportcomplex en scouting is (gedeeltelijk) opgewaardeerd
•	 Er is gestart met de activiteiten rondom het rioleringsproject aan het Fatimaplein
•	 De verkeersveiligheid in Munstergeleen is verbeterd
•	 Er is gestart met het rioleringsproject in het centrum van Munstergeleen
•	 Het wijkplatform is betrokken bij de evaluatie van Duurzaam Veilig / 30 km zones
•	 Er zijn wandelroutes in het buitengebied aangelegd met de focus op recreatie
•	 Het burgerinitiatief aan de Gildenstraat is uitgevoerd
•	 Er is een speelvoorziening aan de Bronkboomstraat gerealiseerd

7. StaDSDeelJaaRplan 
cluster Munstergeleen
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7. StaDSDeelJaaRplan 
cluster Munstergeleen

7.2. Projecten en activiteiten 2013 cluster 
Munstergeleen

•	 Het stimuleren van de deelname van bewoners aan het project Burgerhart
•	 Het stimuleren van de deelname bewoners aan het project Burgernet
•	 Er vindt communicatie plaats door het wijkplatform met bewoners en organisaties bin-

nen de buurt/wijk tijdens overleggen en middels publicaties en de wijkwebsite
•	 Het stimuleren van burgerparticipatie en actief burgerschap: Meepraten, meedenken, 

meedoen of mee beslissen en waar mogelijk mee verantwoordelijkheid nemen
•	 Inzake schoon, heel en veilig willen het wijkplatform fungeren als de ogen en oren van de 

wijk
•	 Het wijkplatform helpt met het (mede) organiseren/faciliteren van de reguliere buurt/wijk 

activiteiten

•	 Het wijkplatform adviseert bij bewonersinitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of start zelf initiatieven op

•	 Realisatie en afronding van de opwaardering van de hoofd-entree van het sportcomplex 
en scouting

•	 Realisatie en afronding van de rioolwerkzaamheden in het centrum van Munstergeleen
•	 Opwaardering van het kapelletje aan de Smeetsstraat
•	 Aanvang van de bouw van woningen op de locatie Bronkboom
•	 Aanvang van de rioolwerkzaamheden aan het Fatimaplein in Munstergeleen


