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LEES VERDER >>

1. Voorwoord

Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2015. Dit jaarplan is gebaseerd op de  
Leefbaarheidsagenda 2025 en de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. 

Zoals u gewend bent, laten wij met dit stadsdeeljaarplan de concrete  
activiteiten per cluster en wijkplatform zien. Ook presenteren wij met dit plan  
de resultaten die de wijkplatforms, gemeente en partners in 2014 hebben  
gerealiseerd.
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Ook nu weer zijn voor veel aandachtspunten of 
problemen oplossingen bedacht door bewoners 
en wijkplatformen. Onze inwoners zijn dus goed 
in staat om afwegingen te maken, prioriteiten te 
stellen en zelf verantwoordelijkheid te nemen in 
het vinden én realiseren van oplossingen voor hun 
eigen wijk of dorp. Daar zijn wij uiteraard trots op. 

Wij vinden dat Sittard-Geleen een stad is waarin 
de wijken, kernen en dorpen hun eigen identiteit 
behouden en waarin we samen met inwoners en 
wijk- en buurtplatforms werken aan een vitaal 
gemeenschapsleven en een veilige en zorgzame 
samenleving. Ook verenigingen, in de wijk actieve 
professionele instellingen, wijk- en buurtplatforms, 
huisartsen, onderwijzers, thuiszorgmedewerkers, 
wijkagenten en toezichthouders, vrijwilligers en 
mantelzorgers zijn daar uiteraard bij betrokken. 
Dat vraagt om een gemeente die vraaggericht 
werkt, een gemeente die dicht bij de inwoners 
staat. Daarom werken wij aan een betekenisvolle 
doorontwikkeling van het wijkgericht werken. 

De afgelopen jaren is immers al hard gewerkt aan 
een solide basis voor het wijkgericht werken in 
Sittard-Geleen, maar een verdere verbreding is 
noodzakelijk. Wijkgericht werken richtte zich in 
het verleden vooral op het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte. Maar de leefbaarheid van 

wijken, kernen en dorpen gaat verder dan dat. Ook 
zorg, welzijn, participatie, duurzaamheid, milieu 
en veiligheid spelen een steeds belangrijkere rol. 
De samenwerking tussen inwoners, wijkplatforms 
en de gemeente moet op al deze fronten worden 
uitgebouwd. Elkaar opzoeken, met elkaar in ge-
sprek gaan, naar elkaar luisteren en elkaar hel-
pen. Soms ligt het initiatief voor het gesprek bij de 
gemeente en soms bij onze inwoners. 

Met dit stadsdeeljaarplan wordt een stap gezet in 
een bredere en samenhangende benadering van 
wijkgericht werken. Samen met de wijkplatforms 
zijn aandachtspunten en problemen geïnventari-
seerd en we gaan hier in 2015 samen een oplos-
sing voor proberen te vinden. Door onze gezamen-
lijke krachten nóg beter te benutten, werken we 
samen aan een toekomstbestendige en leefbare 
woonomgeving.

Bert Kamphuis  Leon Geilen  
Stadsdeelbestuurder  Wethouder   
    Wijkgericht werken
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2 LEESWIJZER

Het stadsdeeljaarplan 2015 geeft allereerst een 
samenvatting van belangrijkste resultaten over 
2014 per cluster en vervolgens per wijkplatform. 
Vervolgens worden de activiteiten voor het clusters 
en de afzonderlijke wijken in 2015 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  046-4777085
Wijkcoördinator:  Arno Gorissen 046-4778625 en 
Jeu Lochs  046-4777101

De grotere projecten hebben een eigen informa-
tiesite. Zo kunt u voor meer informatie over de 
binnenstedelijke ontwikkeling en projecten bij-
voorbeeld 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

http://www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid
http://www.zitterdrevisited.nl
http://www.sittard-geleen.nl
http://www.sittard-geleen.nl
http://www.buitenbeter.nl
http://www.politie.nl/melden
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3.1 BELANGRIJKE RESULTATEN 
STADSDEELJAARPLAN 2014 

- Er heeft wijkgerichte communicatie plaatsge-
vonden inzake leefbaarheidsonderwerpen door 
de gemeente naar wijkplatforms en belang-
hebbenden in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de ge-
meentelijke website, wijkwebsites, wijkkranten 
en diverse platformoverleggen)

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

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

- Het stimuleren van deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeerden de 
wijkplatforms als de ogen en oren van de wijk

- Er is ingezet op de vermindering van de over-
last door jongeren, dak en thuislozen en ver-
slaafden rondom winkelcentrum Zuidhof 

- Het wijkplatform heeft de opwaardering van 
winkelcentrum Zuidhof ondersteund 

- Er is structureel aandacht besteed aan ver-
keerstoezicht op scholieren van het Graaf Huyn 
College

- Er is door het wijkplatform, de Bewonerscom-
missie Hoogbouw en de gemeente aandacht 
besteed aan de leefbaarheid in de hoogbouw 
ter voorkoming van verloedering 
 
 

3 STADSDEELJAARPLAN
CLUSTER GELEEN-ZUID & DE KLUIS
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- Het wijkplatform heeft samengewerkt met de 
Bewonerscommissie Hoogbouw en activitei-
ten georganiseerd,(burendag) in het kader van 
sociale cohesie

- Er is aandacht geweest voor overlast en vervui-
ling in het Burgemeester Damenpark

- Er zijn vier informatieavonden georganiseerd 
ter voorbereiding van de vervanging van de 
riolering en herinrichting van de Kummenae-
destraat en de straat Kluis

- Realisatie van de hondenspeelweide aan de 
Kummenaedestraat (burgerinitiatief)

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

- Leefbaarheid was een vast agendapunt in het 
woon-zorgoverleg.

- Realisatie BS Reuzepas (voormalig Kempke en 
Koppelberg)

- Aanpassing c.q. verbetering van de verkeerssi-
tuatie rondom de Reuzepas

- Realisatie speelvoorziening Reuzepas
 

3.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015

- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats  
inzake leefbaarheidsonderwerpen door de  
gemeente naar wijkplatforms en belangheb-
benden in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de 
gemeentelijke website, wijkwebsites, wijkkran-
ten en diverse platformoverleggen)

- De wijkplatforms zijn geïnformeerd, denken 
mee en volgen de ontwikkelingen rondom de 
transformatie in de domeinen zorg, participatie  
en jeugdzorg

- De professionele partners in de wijk, gemeen-
te, wooncorporatie, welzijnswerk, zorg, politie 
hebben tijdens het woonzorgoverleg in het 
stadsdeel het sociaal -maatschappelijke vang-
net verbonden en in stelling gebracht in het 
belang van de wijk en individuele hulpvragers

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: meepraten, meedenken, mee-
doen of meebeslissen en waar mogelijk mede-
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 deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet 



9

STADSDEELJAARPLAN 2015
STADSDEEL 3 OOSTELIJK GELEEN, MUNSTERGELEEN, 

WINDRAAK

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

- Uitrol van de gebiedsvisie voor het gebied 
Geleen-Zuid & De Kluis. Er is hier sprake van 
elkaar versterkende problematiek op meerde-
re thema’s. Een krimpende regio en een forse 
vergrijzing in de komende jaren. 1.100 apparte-
menten en portiekwoningen, deels zonder lift 
sluiten steeds minder aan op de marktvraag. 
De wijk kent niet alleen fysieke aandachtspun-
ten: doordat delen van de wijk doorstroomge-
bied zijn geworden is de sociale cohesie relatief  
laag en staat de leefbaarheid onder druk.  
In 2014 is samen met de wijk nagedacht over 
de gebiedsvisie Geleen-Zuid & De Kluis.  
Hieruit zijn diverse korte termijn acties op het 
gebied van leefbaarheid voortgekomen. Een 
deel hiervan is reeds in 2014 gerealiseerd en 
overige acties zijn opgenomen in het stads-
deelplan 2015.

- De opwaardering van winkelcentrum Zuidhof 
zal in 2015 worden gerealiseerd 

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

- Opstart project buurtpreventie Geleen-Zuid
- Opstart project Veilig Buurt Team (maakt on-

derdeel uit van de gebiedsvisie in met name 
het hoogbouwgedeelte) 
Aandacht voor de integrale aanpak van de leef-
baarheid in met name het hoogbouwgedeelte. 
Structureel overleg met Bewonerscommissie  

Hoogbouw,de gemeente Sittard-Geleen,  
Partners in Welzijn, Politie en woningstichting 
ZOwonen

- Herinrichting / rioleringsproject Kummenaede-
straat en de straat Kluis

- Aanpassen van de openbare ruimte rondom de 
BS Reuzepas aan de Verdistraat

- Aanpassing Seipgensstraat 
- Opwaardering gebied voormalige componis-

tenflat (City Gardening)
- Doe-activiteit ten behoeve van wijkbewoners 

georganiseerd door het wijkplatform
- Opening winkelcentrum Zuidhof in combinatie 

met de jaarmarkt 2015
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4.1 BELANGRIJKE RESULTATEN 
STADSDEELJAARPLAN 2014 

- Er heeft wijkgerichte communicatie plaatsge-
vonden inzake leefbaarheidsonderwerpen door 
de gemeente naar wijkplatforms en belang-
hebbenden in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de ge-
meentelijke website, wijkwebsites, wijkkranten 
en diverse platformoverleggen)

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

- De wijkplatforms adviseerden bij bewonersi-
nitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of 
starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeerden de 
wijkplatforms als de ogen en oren van de wijk

- De wijkplatforms hebben een bijdrage gele-
verd inzake schoon, heel en veilig door zaken 
te melden en door zaken zelf op te pakken, de 
Stationstraat is opgeknapt

- Opwaardering basketbalveld van Banninglaan
- Afronding groenomvorming (bomen) Haessel-

derveld
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- Start herinrichting Kroonbeek
- Inzake wijkgerichte communicatie heeft het 

Wijkplatform de eerste Wijkkrant uitgebracht 
met als doel het verbeteren van de communica-
tie tussen het wijkplatform en de wijkbewoners. 
Tevens is de website geactualiseerd

- Er is onderhoud verricht aan de buitenzijde en 
de voorkant van de sportzaal aan de Brouwer-
straat

- Door het aanbrengen van verlichting en het 
snoeien van de struiken is de veiligheid rondom 
de fietsenstalling verbeterd

- Het wijkplatform heeft continue het onderhoud 
van de groenvoorzieningen in de wijk gemonitord

- Er is een start gemaakt met de opwaardering 
van de Marcellienstraat

- Met ondersteuning van de jongerenwerker PIW 
vonden er gesprekken plaats met bewoners van 
de Eloystraat, Pater Hubertuscour en de appar-
tementen over het gebruik van de groenvoorzie-
ning nabij Patersveld en de parkeerplaats bij ’t 
Weike

- Er heeft een informatieavond plaatsgevonden 
inzake het gezondheidscentrum in de voormali-
ge Paterskerk

- Realisatie van de opwaardering van het binnen-
terrein tussen de Oranjelaan en de Stations-
straat

4.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015

- Er vindt wijkgerichte communicatie plaats inza-
ke leefbaarheidsonderwerpen door de gemeente 
naar wijkplatforms en belanghebbenden in de 
wijk, én van de wijkplatforms naar de mensen 
in de wijk (d.m.v. stadsdeelprogramma’s, -jaar-
plannen, Stadskrant, de gemeentelijke website, 
wijkwebsites, wijkkranten en diverse platformo-
verleggen)

- De wijkplatforms zijn geïnformeerd, denken mee 
en volgen de ontwikkelingen rondom de trans-
formatie in de domeinen zorg, participatie en 
jeugdzorg

- De professionele partners in de wijk, gemeente, 
wooncorporatie, welzijnswerk, zorg, politie heb-
ben tijdens het woonzorgoverleg in het stadsdeel 
het sociaal maatschappelijke vangnet verbonden 
en in stelling gebracht in het belang van de wijk 
en individuele hulpvragers

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: Meepraten, meedenken, meedoen 
of meebeslissen en waar mogelijk medeverant-
woordelijkheid nemen

- De wijkplatforms adviseren bij bewonersiniti-
atieven ter verbetering van de leefbaarheid en 
sociale cohesie in wijken en buurten en/of star-
ten zelf initiatieven op



STADSDEELJAARPLAN 2015
STADSDEEL 3 OOSTELIJK GELEEN, MUNSTERGELEEN, 

WINDRAAK

12

- Het stimuleren van deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

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

- Realisatie van de opwaardering van de Marcel-
lienstraat 

- Planvorming van het gezondheidscentrum in 
de Paterskerk

- Aandacht voor de sociale veiligheid en leef-
baarheid op het Schuttersplein

- Met behulp van een graffitikunstenaar en in 
samenwerking met jongeren en wijkplatform 
de voorgevel van de sportzaal van Basisschool 
de Driesprong voorzien van art-graffiti 

- Met betrekking tot de communicatie met de 
wijkbewoners zal 2x per jaar een Wijkkrant 
verschijnen.

- Het wijkplatform houdt aandacht voor het on-
derhoud van de groenvoorziening in de wijk 

- Er komt een onderzoek naar de voor onder-
houdssituatie van bomen op het Schutters-
plein, de Knapenstraat , Haesselderstraat en 
de Geleenbeeklaan

- Terugdringen afvaldumping bij de container 
nabij het kerkhof

- Aandacht voor de parkeerproblematiek in het 
Janskamperpark

- Het wijkplatform ondersteunt basisschool de 
Driesprong bij de projecten Gezonde School-
plein, bieb in de school en techniek en weten-
schap

- Het wijkplatform zet zich in voor de verbetering 
van de toegankelijkheid van openbare gelegen-
heden zoals het Hubertushuis
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5.1 BELANGRIJKE RESULTATEN 
STADSDEELJAARPLAN 2014 

- Er heeft wijkgerichte communicatie plaatsge-
vonden inzake leefbaarheidsonderwerpen door 
de gemeente naar wijkplatforms en belang-
hebbenden in de wijk, én van de wijkplatforms 
naar de mensen in de wijk (d.m.v. stadsdeel-
programma’s, -jaarplannen, Stadskrant, de ge-
meentelijke website, wijkwebsites, wijkkranten 
en diverse platformoverleggen)

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

- De wijkplatforms adviseerden bij bewonersi-
nitiatieven ter verbetering van de leefbaarheid 
en sociale cohesie in wijken en buurten en/of 
starten zelf initiatieven op

- Het stimuleren van deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet

- Inzake schoon, heel en veilig fungeerden de 
wijkplatforms als de ogen en oren van de wijk

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

- Opwaardering van de speelvoorziening aan de 
Margrietlaan

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

- Op 12 November 2014 heeft de 1e bewoners-
avond plaatsgevonden in het kader van de 
herinrichting Geleenstraat- Abshoven. Aan dit 
project is de kruising Abshoven- Beekstraat 
toegevoegd

- In kader van burgerparticipatie zijn twee 
groenstroken door burgers geadopteerd

 

5 STADSDEELJAARPLAN   
CLUSTER MUNSTERGELEEN / WINDRAAK
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5.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015

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

- De wijkplatforms zijn geïnformeerd, denken 
mee en volgen de ontwikkelingen rondom de 
transformatie in de domeinen zorg, participatie 
en jeugdzorg

- De professionele partners in de wijk, gemeen-
te, wooncorporatie, welzijnswerk, zorg, politie 
hebben tijdens het woonzorgoverleg in het 
stadsdeel het sociaal maatschappelijke vang-
net verbonden en in stelling gebracht in het 
belang van de wijk en individuele hulpvragers

- Het stimuleren van burgerparticipatie en actief 
burgerschap: Meepraten, meedenken, mee-
doen of mee beslissen en waar mogelijk me-
deverantwoordelijkheid 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 deelname van bewoners 
aan het project Burgerhart en Burgernet 

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

- Realisatie van het woningbouwproject aan de 
Bronkboom

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

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

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

- Aanleg bergbezinkbassin Lintjesweg
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BIJLAGEN   

SAMENWERKING IN STADSDEEL 3

1.  Buurt- of dorpsvertegenwoordiging

Wijkplatform Geleen-Zuid & De Kluis
 Ronald Otten (voorzitter)
 Marc Diederen (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
 Bert Kamphuis, stadsdeelbestuurder
 Eugène Lebon, stadsdeelmanager
 Jeu Lochs, (Munstergeleen-Windraak)
 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
 Paul de Rooij, Politiechef Sittard-Geleen

Partners in Welzijn
Postbus 110, 6160 AC Geleen
 Natalie Bongers, teamleider
 Brenda Seeger, opbouwwerk
 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 verzorging

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

Woonmaatschappij ZOwonen
Postbus 13, 6130 AA Sittard
 Kim Stroucken, wijkmanager
 Eugène Geerards, woonconsulent
 Marlies Caanen, buurtbeheerder

Woonmaatschappij Woonpunt
Geersstraat 22, 6411 NR Heerlen
 Paul Leenders, woonconsulent


