
Aan de Wijkbewoners van Geleen-Zuid & de Kluis

Het jaar 2012 zit er bijna op, reden om even terug te kijken maar zeker ook om vooruit te kijken 
naar 2013.

Terugkijkend zie ik nog steeds een boemeltreintje rijden ten aanzien van de renovatie van 
winkelcentrum Zuidhof terwijl een intercity was gepland. De ontwikkelingen gaan erg langzaam, 
echter, op 3 december is er meer duidelijkheid ontstaan.
De vereniging van eigenaren en de winkeliersvereniging hebben een positieve 
overeenstemming bereikt, zodat er nu conceptplannen voor de renovatie gemaakt kunnen 
worden, waarna de uitvoering in 2013 meer gestalte zal gaan krijgen.
.

 de samenwerking tussen gemeente, Wijkplatform en basisschool “de Kluis” hetgeen 
resulteerde in de realisatie van een schitterend speelterrein bij de school.

 het positieve besluit over de aanleg van een voetgangersoversteek (VOP) bij de school 
voornoemd

 de gezamenlijke inspanning van gemeente en woningvereniging die de plaatsing van 
speeltoestellen op diverse plekken in de wijk mogelijk maakte. Dat deze speelplekken 
voorzien in een behoefte blijkt wel uit het veelvuldige gebruik ervan.

 de periodieke wijkschouw in november in Geleen-Zuid. Er werden niet enkel 
klachtenlocaties door de vertegenwoordiging van gemeente, woningverenigingen, politie en 
wijkplatform bezocht, maar ook reeds gerealiseerde projecten, verderop in deze wijkkrant 
een uitgebreid verslag hierover.

 het positieve advies van het wijkplatform richting gemeente betreffende de geplande aanleg 
van een rotonde aan de Spaubeeklaan-Jos Klijnenlaan-Kluis-Frans Erenslaan, inmiddels 
heeft een infoavond voor omwonenden en andere belangstellenden plaatsgevonden en 
kunnen de plannen verder geconcretiseerd worden.

 de jaarlijkse Jaarmarkt in juni, die opnieuw door iedereen, zeker omdat weergod Jupiter 
meewerkte, als zeer positief werd ervaren. Meer hierover verderop in deze krant.

Als ik vervolgens een blik vooruit werp dan is de leefbaarheidsagenda 2025 een belangrijke stip 
aan de horizon. In 2013 zullen hierover opnieuw diverse werkateliers gehouden worden. Uw 
inbreng als bewoner van de wijk wordt dan weer zeer op prijs gesteld. Verder zou ik U, als 
wijkbewoner, willen uitnodigen om, indien er zaken spelen die de wijk aangaan en u hierover in 
de wijkkrant wilt berichten, deze in overleg met onze redactie aan te leveren.

Tenslotte dank ik iedereen die betrokken is bij het wijkplatform voor zijn of haar inzet in 2012.

Namens bestuur en alle vrijwilligers wensen wij u
fijne feestdagen en een Voorspoedig 2013

Voorzitter
Ronald Otten
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Twee gezichten

We staan op de drempel van 2013. Een overgang 
die sinds mensenheugenis gevierd wordt. De 
steeds terugkerende overgang van lente naar 
zomer, naar herfst en naar winter, heeft volkeren 
over de hele wereld geïnspireerd om een slot en 
een start van de cyclus in het leven te roepen. Voor 
de Babyloniërs en de Romeinen, symboliseerde de 
lente een nieuw begin. Voor de Egyptenaren was 
dat nieuwe begin het moment dat de Nijl begon te 
overstromen. Het water van de Nijl zorgde immers 
voor nieuwe gewassen. Het was Julius Caesar die 
besliste dat januari de eerste maand van het jaar 
moest worden. Januari was naar de god Janus 
genoemd, de god van deuren en doorgangen.
Hij werd afgebeeld met twee gezichten, één dat voor zich uitkeek en één dat achterom keek. De overgang naar 
een nieuw jaar is dan ook voor veel mensen een natuurlijk moment om vooruit maar tevens ook om terug te 
kijken.

Een terugblik op 2012 drukt ons met de neus op de feiten hoe belangrijk het is om in een veilige en prettige 
leefomgeving te verkeren. Een aantal geweldsincidenten in Geleen-Zuid, maar ook in andere delen van onze 
gemeente hebben bij iedereen de nekharen recht overeind doen staan. Er is hard gewerkt om vanuit politie, 
woningcorporatie, wijkplatform en gemeente te bekijken hoe dergelijke geweldsincidenten voorkomen kunnen 
worden. Helaas kan dit nooit helemaal voorkomen worden waaruit blijkt dat onze maatschappij niet altijd ten 
voordele aan het veranderen is. Samen kijken waar ieders verantwoordelijkheid ligt en elkaar er op aanspreken,
dat zorgt voor een positieve benadering naar elkaar. Een benadering die uitgaat van de kracht van mensen in
plaats van vooroordelen of stigmatisering, dit is de aanpak waar ik in geloof.

In mijn terugblik overheersen dan ook die momenten waarbij ik zelf heb geconstateerd dat Geleen- Zuid/de Kluis 
een wijk is waar veel activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Neem bijvoorbeeld de activiteiten 
rondom de burendag dit jaar en de jaarmarkt in het kader van de dag van de wijk. Stuk voor stuk activiteiten die 
telkens weer voor veel gezelligheid en saamhorigheid zorgen. Een pluim voor iedereen die zich daar in welke 
vorm dan ook ieder jaar weer vrijwillig voor inzet. Hetzelfde geldt voor de viering van Koninginnedag aan de 
Kluis en alle carnavalsactiviteiten die er ieder jaar weer door jullie eigen actieve carnavalsvereniging, de 
Sjoutvotte, worden georganiseerd. Dit jaar zijn ook de nieuwe (zorg)woningen aan de Barbarastraat opgeleverd 
en is in jullie wijk één van de eerste wijksteunpunten in de gemeente geopend: Wijksteunpunt Amusant aan de 
Wagenaarstraat. Een wijksteunpunt waar het hele jaar door activiteiten georganiseerd worden. Een plek voor 
ontmoeting die ervoor zorgt dat we er samen zijn voor elkaar. Mooi vind ik het dan ook om te zien dat jongeren 
uit de wijk actief flyers verspreiden met de activiteiten van het wijksteunpunt. Jong voor oud, daar zit toekomst 
in.

En daarmee blikt mijn gezicht gelijk naar de toekomst. Samen met elkaar hebben we dit jaar ook de 
Leefbaarheidsagenda 2025 besproken tijdens een bijeenkomst in ’t Plenkhoes. Daarmee hebben we 
vooruitgeblikt op een toekomstbestendige wijk. Hoe vinden we dat onze wijk er in 2025 uit moet zien? Die is 
gericht op toekomstbestendige faciliteiten in de wijk aan de ene kant, maar zeker ook op de rol die inwoners van 
de wijk zelf hebben in het kader van participatief burgerschap. Samen zorgen we immers voor een 
toekomstbestendige wijk waar het prettig wonen is.

Ik nodig u uit om daar vooral over mee te praten en te denken en samen met het wijkplatform onze 
gesprekspartner te zijn.

Blik mee op de toekomst!!!

Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een mooi en vredig 2013 voor iedereen in Geleen-Zuid en de Kluis.

Berry van Rijswijk 
Stadsdeelbestuurder o.a. Geleen-Zuid en de Kluis
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Wist U dat

 de gemeente de straten dit najaar extra veegt omdat naar 
aanleiding van een evaluatie besloten is geen bladkorven 
meer te plaatsen. In onze gemeente stonden afgelopen najaar 
38 bladkorven, in totaal is 42 ton blad via bladkorven geruimd. 
Op een totaal van 2248 ton blad is de bijdrage van de korven 
in de afvoer van blad derhalve verwaarloosbaar, terwijl 
daarnaast veel particulier blad terecht is gekomen in de 
korven.

 in Geleen-Zuid inmiddels 296 en in de Kluis 210 inwoners zijn 
aangesloten op Burgernet.
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen 
burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente.
De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Zie www.burgernet.nl

 de gemeenteraad op 11 oktober 2012 het bestemmingsplan “Geleen-Zuid 1” geactualiseerd heeft. 
Plangebied: noordwestelijke zijde van de Rijksweg Zuid (WOK-restaurant), Jos Klijnenlaan, Frans 
Erenslaan, Vondellaan, Kummenaedestraat, Nachtegaalstraat, Leeuwerikstraat uitkomend weer op de 
rijksweg. Dit plan heeft ter inzage gelegen van 21-06-2012 tot 02-08-2012.

 de gemeente in 2013 start met een elektronische nieuwsbrief. U kunt zich nu reeds aanmelden. U ontvangt 
dan het laatste nieuws, informatie betreffende nieuw beleid, nieuwe regelingen, subsidiemogelijkheden en 
werkzaamheden in uw buurt, digitaal van de gemeente.

 de gemeente Sittard-Geleen samen met ProRail de veiligheid van enkele spoorwegovergangen in Geleen 
onderzoekt. Een van deze spoorwegovergangen is gelegen nabij de Ecrevissestraat in de wijk Geleen-Zuid 
en de Kluis. Deze overgang wordt frequent gebruikt door bezoekers/wandelaars en gebruikers van visvijver 
de “Driepoel”. Het wijkplatform heeft geen signalen ontvangen dat deze spoorwegovergang als onveilig is te 
betitelen. Door het aanbieden van een groot aantal handtekeningen aan het College van Burgemeester en 
Wethouders inzake het in stand houden van de spoorwegovergang wordt dit nog eens extra onderschreven. 
Wethouder Geenen, o.a. portefeuille verkeer, heeft in september aangegeven dat hij niet voornemens is 
medewerking te verlenen aan een mogelijk sluiting. De conclusies van het onderzoek worden afgewacht.

 het nieuwe zorgcentrum aan de Barbarastraat al volledig 
bewoond is. Zowel de bewoners als de verpleging hebben 
aangegeven zeer tevreden te zijn over dit nieuwe complex.

 vrijdag 11 januari 2013 de nieuwe prins van de Sjoutvotte in de 
Heremiet wordt uitgeroepen, de prinsenreceptie is op zondag 20 
januari aansluitend.

 in de week van 27 t/m 29 december 2012 de Limburgse 
handbaldagen in Glanerbrook worden gehouden.

 de kerstbomen door de gemeente worden opgehaald op 
woensdag 9 januari 2013.

 het nieuwe algemene telefoonnummer van de gemeente 14046 is.

 u zonder het te weten op verschillende plekken in onze gemeente gecontroleerd wordt op uw snelheid.

 León Vossen al 25 jaar uitbater van D’Heremiet is.

 de gemeenteraad in november groen licht heeft gegeven voor de verdere uitwerking van de voetbalvisie
FC Geleen-Zuid en dat voorzitter Peter Hovens heel blij is met deze ontwikkeling.

 basisschool Reuzepas op 3 oktober een eerste informatieavond heeft gehouden over de nieuwste 
ontwikkelingen met betrekking tot de verbouwplannen.

 de jaarmarkt in 2013 wordt gehouden op zondag 16 juni.
Noteer hem alvast in uw agenda. 

De Redactie
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Impressie Buurschouw Geleen-Zuid

In de aanloop naar de buurtschouw in Geleen-Zuid hebben wijkplatform en gemeente een keuze gemaakt over 
de te schouwen punten. Deelnemers aan de buurtschouw waren buiten de Gemeente, Partners in Welzijn, 
Politie, Stichting Stadstoezicht Westelijke Mijnstreek, ZoWonen, Woonpunt en 
Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis. Insteek van de schouw was niet enkel stil te staan bij negatieve 
vraagstukken maar ook aandacht te besteden aan positieve ontwikkelingen in Geleen-Zuid. Ook bestond de 
mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de respectievelijke taakvelden binnen dit gedeelte 
van Sittard-Geleen. De buurtschouw startte op donderdag 15 november 2012 vanaf het natuur transferium 
Biesenhof (natuurparkeerterrein)

De eerste stop was de spoorwegovergang voor voetgangers nabij de Driepoel. De hoop werd uitgesproken dat 
deze doorgang behouden blijft. 

De reis ging vervolgens richting “De Kluis”. Het kruisingsvlak met 
verkeerslichten bij het Kluis kerkje wordt in 2013 omgevormd tot 
rotonde. Op 11-12-2012 is ter zake informatie verstrekt in buurtcentrum 
D’Heremiet.

Verder ging het via de Jos Klijnenlaan waarbij het verkeersproject 
“Belonen in het verkeer” kort werd toegelicht.

Voorbij de rotonde nabij winkelcentrum Zuidhof werd het resultaat 
bekeken van de door ZoWonen ingezette groenomvorming (uitdunnen 
en verwijderen) bij en tussen de hoogbouwwoningen om zo de 
veiligheidsbeleving van veel bewoners en gebruikers te vergroten.
De gemeente heeft dit goede voorbeeld overigens overgenomen voor 
de tot haar beheersgebied behorende openbare ruimte, lees; de Jos Klijnenlaan.

Verder ging de buurtschouw naar de veel gebruikte skate voorziening achter het Bastion Hotel. Een goed 
gekozen plek die weinig tot geen overlast veroorzaakt. Veel van de aanwezigen waren overigens verbaasd over 
de omvang van de sportaccommodatie van voetbalvereniging FC Geleen-Zuid.

Op de parkeerplaats voor de Pijperflat werd benadrukt dat huismeesters zeer belangrijke schakels vormen
tussen bewoners en woningvereniging om zo onder andere de woon- en leefomgeving op peil te houden.

In de Lienaertsstraat werd kort stilgestaan bij de samenwerking tussen 
ZoWonen en gemeente met betrekking tot het opwaarderen en in stand 
houden van de veel gebruikte speelvoorzieningen tussen de 
hoogbouwwoningen.

In het winkelcentrum Zuidhof werden we verwelkomd door een 
afvaardiging van de Winkeliersvereniging. Samen werd de wens 
uitgesproken dat de Vereniging van Eigenaren snel het levenslicht zal 
zien en zodat het goedlopende winkelcentrum de hoognodige upgrading 
kan ondergaan. Direct na deze vurige wens werd de sfeerverlichting in 
het winkelcentrum ontstoken.

Via Spaans Neerbeek kwamen we vervolgens aan bij basisschool “Reuzepas” en werden we bijgepraat over de 
voorschrijdende ontwikkelingen rond deze school.

Vlakbij de school liggen links en rechts van de Rossinistraat twee woningbouwlocaties waar zowel Woonpunt als 
de gemeente hopen in de toekomst woningbouw te kunnen realiseren, de aanwezigen werden en worden 
uitgedaagd om over de invulling mee te denken. Hierna werden in de Barbarastraat de pas opgeleverde 
nieuwbouwlocaties Athos, Porthos en Aramis bekeken. Het complex is eigendom van Woonpunt en ZoWonen 
terwijl Orbis de zorg coördineert. De aanwezigen waren unaniem van mening dat dit complex iets extra’s geeft 
aan Geleen-Zuid en bijdraagt aan de instandhouding van het voorzieningenniveau. Aan de gemeente werd nog 
het verzoek gedaan om op korte termijn mindervalide inritten aan te leggen langs de Barbarastraat zodat 
bewoners met hulpmiddelen eenvoudiger de weg kunnen oversteken naar de winkels.

Vervolgens werd in de Biesenhof deze schouw afgesloten waarbij wijkplatform voorzitter Ronald Otten en 
stadsdeelbestuurder wethouder Berry van Rijswijk iedereen dankten voor zijn of haar inbreng.
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Een bericht van onze buurtburgemeester Michel

Zoveel mogelijk zonnepanelen en zonneboilers op de daken in 
Geleen-Zuid, dat is het doel van mij als Buurtburgemeester voor 
de campagne “Zonnekracht” van duurzaam consumentenplatform 
Nudge. Op 21-11-2012 is voor buurtgenoten een informatieavond 
over zonne-energie in onze buurt gehouden.

Dalende prijzen van zonnepanelen maken zonne-energie ook 
zonder subsidie rendabel in Nederland. Steeds meer mensen 
hebben dan ook serieus interesse in zonnepanelen en/of 
zonneboilers. Er zijn echter nog veel vragen. Vaak weten mensen 
niet waar ze moeten beginnen of zien ze op tegen alles wat ze 
moeten uitzoeken en regelen. Die drempel wil ik wegnemen door 
het gezamenlijk aan te pakken.
Als Buurtburgemeester word ik ondersteund door Nudge en ben ik 
coördinator en aanspreekpunt in de wijk.

Op woensdag 21-11-2012 werd bij Groen Limburg aan de Stationsstraat in Beek een informatieavond over 
zonne-energie gehouden. Hier werden ervaringen van gebruikers uitgewisseld en werden door experts vragen 
met betrekking tot de werking en mogelijkheden van zonne-energie beantwoord. Tevens kwamen vragen aan de 
orde over kosten en installatie van panelen in onze wijk. Ook waren diverse systemen en uitvoeringen op ware 
grootte te bezichtigen.

In verband met de grote belangstelling zullen er meer van dit soort sessies volgen. Ik hoop dan ook jullie een 
keer te mogen ontmoeten op een dergelijke avond.
Meer informatie over de campagne Zonnekracht is te vinden op www.nudge.nl/zonnekracht

Wanneer ik jullie heb kunnen interesseren ben ik te contacteren via michel.penris@home.nl of via 06-20034865.

Vriendelijke groeten,
 

Michel Penris.
(Buurtburgemeester Geleen-Zuid)

2Bounce 5e op WK in Bochum na 2e plek op EK

Te midden van meer dan 50 deelnemende groepen, 
scoorde de meidengroep 2BOUNCE van het Geleense 
Sportvision, in oktober een finale plaats op het WK in 
Bochum. In een volle Ruhrcongreshalle eindigde 
2BOUNCE uiteindelijk op de 5e plek, nadat de groep 
zich in hoog tempo door 3 knock-outrondes heen 
danste. In de finale ging het NL-team uit Geleen de 
strijd aan met Zuid-Afrika, Duitsland, Slovenie en 
Polen. De regerende wereldkampioen uit Zuid-Afrika
prolongeerde de titel en de Geleense ploeg, die 
onlangs nog op het EK in het Sloveense Koper op de 
2e plek eindigde, maakte dit weekend in Bochum een 
stap vooruit door op de 5e plek op het WK te finishen.
Vorig jaar werd 2Bounce op het WK in het 
Oostenrijkse Graz nog 6e.

Inmiddels wacht in de namelijk weer de vaderlandse competitie die volgende maand van start gaat.

2BOUNCE bestaat uit Tamara Freijsen (Apeldoorn), Stella en Laura Donners (Geleen),
Sumeyye Serdan (Maastricht) Jennifer Romen (Maastricht) en Dide Vermeesch (Nieuwenhagen).
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De jaarmarkt 2012

Zondag 10 juni 2012, D-day voor de wijk. Alweer de zesde Jaarmarkt Geleen-Zuid & de Kluis. Jupiter, de 
weergod, was opnieuw goed geluimd, het zonnetje scheen volop. Al vroeg in de ochtend was het lekker druk bij 
de kramen van de rommelmarkt en werd er goed ge- en verhandeld. Meerdere verenigingen en instellingen 
gaven acte de presente op het infoplein. Dit jaar stond de jaarmarkt in het teken van veiligheid. Het grote 
buitenterras bij café Oud Spaans was al snel goed bezet, de sfeer was goed en smaakte naar meer.

Op de grote grasmat mocht iedereen zich uitleven. Niet alleen werd er driftig gebruik gemaakt van het 
springkussen en het grote pannavoetbalveld, TTC Kluis had een flink aantal tafeltennistafels uit de kast getoverd 
en organiseerde een heus openlucht toernooi. Gelukkig was er slechts minimale wind; het werd in ieder geval 
een dolle boel.

Na de gezamenlijke aftrap door stadsdeelwethouder Berry van Rijswijk en wijkplatform voorzitter Ronald Otten 
was het de beurt aan het Istvan Lichter Gypsie Trio om ons met hun aanstekelijke zigeunermuziek te vermaken. 
Na een optreden van een groep jeugdige streetdancers van Fysio Vision werden wij getrakteerd op een les 
streetdance van de groep 2Bounce. Zij wonnen met hun act dit jaar nog mooie prijzen op het EK in Slovenië en 
het WK in Bochum. G-safe gaf vervolgens een demonstratie in de verdedigingstechniek Krav Maga waarna de 
band Six Pack de Jaarmarkt Geleen-Zuid & Kluis 2012 wervelend afsloot.

Het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis kijkt terug op opnieuw een geslaagde Jaarmarkt en nodigt iedereen uit 
voor de volgende editie op 16 juni 2013.

Michel Penris en Redactie
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Jubileumweekend Jumelage.

Dit jaar is het respectievelijk 50 en 40 jaar geleden dat de 
officiële vriendschapsbanden met de Duitse stad Böblingen en 
de Franse stad Pontoise zijn ontstaan. Beide steden waren 
jumelagesteden van de voormalige gemeente Geleen, daarom 
bevinden zich hier ook een Böblingen -en Pontoisestraat.

In 2004 is de Stichting Jumelage Sittard-Geleen opgericht; een 
stichting die de contacten tussen de zustersteden van Sittard-
Geleen behartigt. Voordien werden deze contacten 
onderhouden door vertegenwoordigers van de gemeente. 
Vanaf 2004 zijn als zusterstad van onze gemeente aangemerkt Böblingen, Nauheim (zusterstad van de 
voormalige gemeente Born) en Pontoise. De stichting Jumelage, die subsidie ontvangt van de gemeente, 
bemiddelt in contacten tussen verenigingen van onze stad en haar zustersteden. Voor uitwisselingsbezoeken 
over en weer wordt een vooraf vastgestelde financiële vergoeding toegekend. Verenigingen die belangstelling 
hebben voor een eventueel bezoek aan een van onze zustersteden kunnen contact opnemen met de Stichting 
Jumelage; nadere informatie is te verkrijgen via de website van de gemeente.

Het jubileumweekend.

In het weekend van 21 t/m 23 september waren 
vertegenwoordigers van de gemeenten Böblingen en Pontoise 
te gast in onze gemeente. Op zaterdagmiddag werd door de 
officiële delegaties van de drie steden een gedenkplaat onthuld 
bij twee eerder geplante bomen, op de Beneluxlaan, nabij de 
Böblingen- en Pontoisestraat, de buurtvereniging Klein Europa 
had voor koffie en vla gezorgd, een geste die ten zeerste op 
prijs werd gesteld. Op zaterdagavond heeft een concert plaats 
gevonden in de stadsschouwburg van Sittard-Geleen door 
koren uit de drie steden, te weten Gemengd koor Liederkranz 
en Junger Kammerchor uit Böblingen, L'Ensemble Vocal de 

Pontoise en het Geleens Mannenkoor Mignon. Ieder koor had een eigen programma. De avond werd door de 
gezamenlijke koren afgesloten met een groot gedeelte uit de Carmina Burana. In totaal 175 koorleden, met twee 
vleugels en een slagwerkgroep. Een geweldig concert dat door het talrijk aanwezige publiek zeer werd 
gewaardeerd.

Samenvattend, een mooi weekend waarin vriendschapsbanden tussen mensen uit de drie steden werden 
opgefrist en/of opnieuw gesloten.

Ben Ketelslegers

Partners in Welzijn zoekt nieuwe deelnemers voor de volgende activiteiten:

 Bridgers voor
maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur
woensdagavond 18.30 uur tot 22.00 uur

 Zanggroep de Kumpulans zoekt voor de
dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur mensen die van zingen houden

 Kieners kunnen terecht op de woensdagmiddag 14.00 uur tot 17.00 uur
 Handwerkers zijn welkom op

maandag morgen 10.00 uur tot 12.00 uur
dinsdag en donderdagmorgen 9.30 uur tot 11.30 uur

De leeftijdsgrens voor deelname aan deze activiteiten is 55 jaar en ouder. 
De contributie bedraagt € 3,- per maand, gastvrouwen / heren zorgen voor koffie / thee (kosten €. 0,90). 
De activiteiten vinden plaats in Wijksteunpunt Amusant, Wagenaarstraat 160 in Geleen. Hier is tevens de 
dagopvang van Vivantes en Daelzicht.
Heeft u tijd en denkt u, dit is wat voor mij, aarzel dan niet en loop gewoon even binnen om kennis te maken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Konings, telefoon: 046-4571919.
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Mieke Deckers, sociaal pedagogisch 
medewerkster van het CJG te Geleen, verzorgt dit 
schooljaar een aantal thema ochtenden. De ouders 
dragen vooraf het thema/onderwerp aan. Onder 
het genot van een kopje koffie/thee krijgen ouders 
informatie over het aangedragen thema. Tijdens de 
bijeenkomst van in november werd er gesproken 
over Sociale Media en Puberteit. De ouders 
hebben bij deze bijeenkomst(en) niet alleen een 
luisterende, maar vooral een actieve rol.
Er wordt dit schooljaar nog een thema-ochtend 
georganiseerd.

Naast het normale verkeersonderwijs, hebben we op de 
1000-poot ieder jaar weer enkele verkeersprojecten. De 
verkeerswerkgroep, bestaande uit een coördinator en vijf 
verkeersouders nemen de organisatie van de projecten 
voor hun rekening. In november 2012 heeft deze 
werkgroep een actie georganiseerd met als titel:

“  Ik wil gezien worden!!  “
(onderdeel van de ANWB actie: Lightwise).

De verlichting en banden van de fietsen van de kinderen 
werden gecontroleerd. In de verkeerslessen is daarnaast 
veel aandacht besteed aan het dragen van lichte kleding 
tijdens de donkere dagen. Al met al een heel leerzaam 
project voor jong en oud.
In juni 2013 vindt het volgende ANWB project plaats met 
als titel: Streetwise. Goed en verantwoord omgaan met 
verkeerssituaties leert een kind maar op één manier: in 
de praktijk! ANWB Streetwise is een 
verkeerseducatieprogramma voor kinderen op de 
basisschool. Het is aansprekend, enerverend en 
praktisch en voor zowel ouders, als scholen een 
belangrijke hulp bij het verkeersvaardig maken van 
kinderen.

Van 18 t/m 29 maart 2013 vindt op beide school 
locaties het “Landenproject” plaats.
Op 28 maart 2013 is de afsluiting van dit project. 
U bent dan van harte welkom om op die dag 
tussen 17 tot 19 uur een kijkje te komen nemen 
en sfeer te proeven op onze scholen.
Op maandag 11 maart 2013 houden we onze 
jaarlijkse “open school”. Ook hiervoor nodigen 
wij u van harte uit. Kom eens kijken bij ons op 
school om met eigen ogen te zien hoe wij met 
de kinderen werken en hoe wij “Boeiend 
Onderwijs” geven. Wij zijn natuurlijk altijd 
telefonisch bereikbaar om een afspraak te 
maken wanneer het u schikt.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer
046 - 4231706 of 046 - 4106690.

Al weer heel wat jaren geleden heeft de toenmalige 
gemeente Geleen het zwemonderwijs afgeschaft. 
Echter, op basisschool “de 1000-poot” zijn we gewoon 
door blijven zwemmen. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen zich watervrij kunnen voelen. De kinderen 
van groep 5 van beide locaties krijgen  ieder jaar in de 
periode november tot en met februari iedere 
donderdagmiddag zwemles in Glanerbrook. Hier zijn 
voor de ouders géén kosten aan verbonden!
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Heeft u een uit te besteden klus?
Denk eens aan de Roverscouts VKG

Wij zijn een enthousiaste scoutinggroep van 
de Kluis in Geleen, leeftijdscategorie 18+.
Door u te helpen met klussen willen wij geld 
verdienen voor onze vereniging.
Dus: heeft een klus? Neem dan 
gerust vrijblijvend contact met ons 
op!

Voorbeelden van klussen: 
garderobe, horeca, routes of 
buitenactiviteiten voor kinderen 
organiseren, geen klus is te gek! 
Wij hebben veel ervaring in allerlei 

soorten opdrachten en zijn daardoor al aardig bekend in de buurt.
Zie het als een“modern heitje voor een karweitje”

Geeft u binnenkort een communiefeest, viert u een jubileum of haalt uw kind 
binnenkort zijn diploma? Wij bouwen dan graag een afdak voor u, geheel aan 
uw tuin en wensen aangepast. Wij hebben namelijk de kennis en het 
materiaal in huis om uw feest een sfeervol tintje te geven.

Contactgegevens:
Contactpersoon: Koen Vossen
Telefoonnummer: 06 - 21690198
Email-adres: kluscontact@scouting-vkg.nl

Realisatie rotonde De Kluis nadert

De start van werkzaamheden met betrekking tot de omvorming van kruispunt “De Kluis” tot rotonde is gepland 
voor het derde kwartaal van 2013. De plannen zijn dinsdag 11-12-2012 tijdens een inloopbijeenkomst 
gepresenteerd in Buurtcentrum D’Heremiet.

Waarom een rotonde?

De verkeersregelinstallatie op het kruispunt “De Kluis” moet wegens ouderdom vervangen worden. In 
voorkomende situaties wordt de realisatie van een rotonde overwogen. Verkeersberekeningen tonen aan dat 
rotondes in veel gevallen zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Ook zijn zij minder 
milieubelastend en verkeersveiliger in gebruik. Een rotonde is verkeersveiliger omdat zij de snelheid uit het 
verkeer haalt. Daarnaast zijn ongelukken die op een rotonde gebeuren veelal minder ernstig van aard dan 
ongelukken die op geregelde kruispunten plaatsvinden, voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers 
((brom)fietsers) verbetert een rotonde de verkeersveiligheid dus aanzienlijk. De gemeente plaatst alleen nieuwe 
verkeersregelinstallaties als de ruimte voor een rotonde ontbreekt dan wel dat de gemeente het verkeer op een 
kruispunt wil kunnen regelen. 

Fietsers en voetgangers

Een rotonde met vrijliggende fietspaden en voetgangersoversteekplaatsen is de meest ideale. Ter plaatse 
worden vier voetgangersoversteekplaatsen aangelegd, echter, wegens ruimtegebrek door de aanwezigheid van 
het monumentale kluiskerkje, is de aanleg van vrijliggende fietspaden niet mogelijk.
Om toch de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers optimaal te borgen is ervoor gekozen om afslaand 
vrachtverkeer vanaf de Jos Klijnenlaan richting Spaubeeklaan niet meer mogelijk te maken, hiervoor wordt een 
verkeersbesluit voorbereid. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) heeft haar advies over de 
veiligheid op rotonde De Kluis uitgebracht, deze zijn in het ontwerp meegenomen.

Planning

Vooraf aan bovengenoemde daadwerkelijke start van de kruispuntreconstructie vinden voorbereidende 
werkzaamheden plaats welke vooral te maken hebben met het omleggen van kabels en leidingen. Informatie 
over het project, de planning en het ontwerp vindt u op www.sittard-geleen.nl



10

BS DE KLUIS IN ACTIE!

Dit schooljaar is Basisschool “De Kluis” gestart met het gymnastiek- en sportprogramma “School in Actie”. Een 
leven lang sporten betekent dat we kinderen stimuleren hun eigen talent en ambitie op sportief gebied te 
ontdekken. Sport zorgt voor een goed motorische ontwikkeling, maar heeft ook een gunstig effect op de totale 
ontwikkeling van kinderen.
Op woensdag 29 augustus werd een start gemaakt met alle 
kinderen en leerkrachten. Op de speelplaats, onder 
begeleiding van muziek, werd gesprongen en gedanst. 
Sindsdien staat in de hal van de school het bord “Sittard-
Geleen”in actie. Op “De Kluis” is het programma gesplitst in 
twee onderdelen. In het eerste deel worden de leerkrachten 
van groep 1 t/m 8
14 weken intensief begeleid bij de wekelijkse gymlessen 
door combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs.
Zij geven voorbeeldlessen en helpen de leerkrachten de 
gymlessen te geven volgens een vastgesteld programma.
Ook nemen de leerkrachten deel aan een 14 daagse 
training. Na afloop hiervan volgt er nog een traject waarin de 
leerkrachten via workshops verder geschoold worden.
Het tweede deel bestaat uit naschoolse sportactiviteiten voor leerlingen uit groep 3/4/5 (maandag) en groep 
6/7/8 (dinsdag) in de gymnastiekzaal van de school. Deze lessen worden ook door de combinatiefunctionaris 
gegeven. Het doel hiervan is om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten, zodat de drempel 
om lid te worden van een sportvereniging lager wordt. Alle deelnemende kinderen krijgen een “sportpasje”. 
Kinderen die na afloop van het project de stempelkaart vol hebben, krijgen een verrassing van de 
combinatiefunctionaris.
De kinderen krijgen twee keer per jaar (oktober en april) een sportboekje. Hierin staat een overzicht van 
verenigingen uit Sittard-Geleen, die gedurende 10 weken een kennismakingsprogramma aanbieden.
Meer informatie leest u op: www.ikinactie.nl

INLOOPMIDDAG GROEP 1 BASISSCHOOL DE KLUIS.

Zit uw kind nu op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Bent u op zoek 
naar een basisschool?
Op donderdagmiddag 17 januari tussen 13.45 uur en 15.15 uur kunnen 
geïnteresseerde ouders van nieuwe jonge leerlingen komen kijken in 
groep 1 van de school.
U krijgt dan een beeld van de school en hoe het in een kleuterklas werkt.
Natuurlijk zijn ook ouders van oudere kinderen van harte welkom.

Informatie over “De Kluis” leest u ook op: www.bsdekluis.nl
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De Drie Musketiers

In oktober werd door Gouverneur Theo Bovens het woningbouwproject “de Drie Musketiers” officieel in gebruik 
genomen. De zon deed vrolijk mee deze dag  en de aanwezigen genoten zichtbaar van deze nieuwe, mooie 
aanwinst voor Geleen-Zuid. Samen met de bewoners van het woonappartement Athos werd een mooie 
plaquette onthuld waarbij Gouverneur Bovens de bekendste van de musketiers, d'Artagnan, aanhaalde 
(d’Artagnan is de musketier die gesneuveld is tijdens het beleg van Maastricht in 1673). De bekende lijfspreuk 
van de musketiers was

“EEN VOOR ALLEN - ALLEN VOOR EEN”

Deze spreuk is ook van toepassing op de unieke samenwerking tussen ZoWonen, Woonpunt en Orbis, de drie 
organisaties die dit complex realiseerden. Hierbij is het van belang te vermelden dat bewoners van het complex 
gebruik kunnen maken van de zorg van Orbis. Na de toespraak van Gouverneur Bovens werd er door een 
aantal kinderen een dansstuk opgevoerd, daarbij het thema van de musketiers mooi uitbeeldend. Na deze min 
of meer officiële activiteiten startte het bekende napraten onder het genot van een natje en droogje.

“Hulp bij dementie”

In september werd het nieuwe woon-zorgcomplex in Geleen-Zuid in gebruik genomen. In het complex zijn twaalf 
groepswoningen, ieder voor zes mensen met dementie beschikbaar. Van deze woningen zijn er vier specifiek 
ontworpen voor mensen met dementie op jonge leeftijd. Hiervoor is een deskundig multidisciplinair team 
beschikbaar voor hulpvragen van mensen onder de 65 jaar die geconfronteerd worden met dementie. Samen 
met mantelzorgers, vrijwilligers en buddy's wordt zowel aan de gezamenlijke, als aan de individuele 
welzijnsactiviteiten een enthousiaste impuls gegeven. Er wordt nog gewerkt aan de inrichting van een 
beweegtuin waardoor zowel binnen als buiten ruimte is voor beweging.
Meer informatie: h.giesbers@orbisconcern.nl of via de website www.orbisconcern.nl
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Niet beboeten maar belonen

Op 18 oktober jongstleden is de pilot “belonen in het verkeer”

van start gegaan.
Middels twee verschillende 
campagnes wordt in 30-km zones 8 
weken lang gecontroleerd en bij 
juist gedrag, LEES; juiste snelheid 
en correct gedrag, in bijvoorbeeld 
onze wijk beloond met een heuse 
Limburgse vlaai.
Dat is in deze bezuinigingstijd nog 
eens wat anders dan het moeten 
betalen van een fikse bekeuring. 
Met de pilot wordt onderzocht in hoeverre belonen, kansen biedt om 
gereden snelheden in de wijk te laten dalen. Tijdens het schrijven van dit 
artikel is de pilot nog in volle gang, echter, bij het verschijnen van de 
wijkkrant (december 2012) zal de pilot afgerond zijn en zullen de eerste 
resultaten bekend zijn.

De pilotwijken zijn, Geleen-Zuid en de Kluis (gemeente Sittard-Geleen), 
Op de Heide (gemeente Venlo), Kunrade (gemeente Voerendaal),
Heerlerbaan-Oost (gemeente Heerlen), Boshoven (gemeente Weert), 
Ittervoort (gemeente Leudal), Berg (gemeente Valkenburg) en 
Heugemerveld (gemeente Maastricht).

Bovengenoemde pilot is een initiatief van het 
ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 
Limburg), een onafhankelijk bestuursorgaan dat in 
opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de 
verbetering van de verkeersveiligheid in onze 
provincie. Het ROVL streeft naar 0 slachtoffers in 
het verkeer. De standaardinstrumenten om deze 
verkeersveiligheid te bevorderen zijn voor het 

merendeel gerelateerd aan regel- en wetgeving, met andere woorden, het 
gewenste gedrag wordt afgedwongen! Het ROVL ziet echter meer in 
“verleiden”, …….. hoe kun je elkaar verleiden tot vriendelijk 
verkeersgedrag en hoe kun je dat belonen. Met de pilot wil men bereiken 
dat weggebruikers door goed gedrag een leuke beloning kunnen 
                                           ontvangen. 

Meer informatie kun U vinden op:
 de campagnesite www.klaar-over-nu
 facebook www.facebook.com/klaarovernu
 twitter #klaarover

Ton Cuijpers

Colofon

Bestuur Stichting
Wijkplatform

Geleen-Zuid & de Kluis

Voorzitter
Ronald Otten
06 - 21 29 46 95
voorzitter@geleenzuid.nl

Secretaris
Léon Lemmens
06 - 41 82 21 35
secretaris@geleenzuid.nl

Penningmeester
Anita Houben
06 - 81 56 11 41
penningmeester@geleenzuid.nl

Redactiecommissie
Ton Cuijpers
Léon Lemmens
Marcel Mastenbroek
Ronald Otten
Ton Wolters

Webmaster Geleen-Zuid & de Kluis
webmaster@geleenzuid.nl

Website
www.geleenzuid.nl

Sponsoren
Deze krant is tot stand gekomen door 
een financiële bijdrage van de 
volgende sponsoren

Postbus 18
6130 AA  SITTARD
T: 046 - 477 77 77

Klachten & Reparaties
Postbus 13
6130 AA SITTARD
T: 046 - 420 96 00
info@zowonen.com

Woonpunt Centrale Diensten
Postbus 1112
6201 BC MAASTRICHT
T: 043 - 850 97 00
info@woonpunt.nl


