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Aan de Wijkbewoners van Geleen-Zuid & de Kluis
In januari 2010 is de stichtingsakte van het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis
ondertekend. Hiermee is de fusie na een jaar samenwerken een feit. Hoewel de samenleving
geïndividualiseerd is en daardoor de behoefte van burgers om te participeren in dergelijke
wijkraden in zijn algemeenheid terugloopt, bestaat onze stichting uit een 15-tal vrijwilligers.
Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen streven wij ook steeds naar een zo optimaal
mogelijke vertegenwoordiging uit alle delen van de wijk. De huidige bestuursleden komen uit
zowel Geleen-Zuid als de Kluis. Zowel onze nieuwe secretaris Léon Lemmens als onze
nieuwe penningmeester Anita Schoenaker komen uit de Kluis. Anita Schoenaker volgt Gerrit
Koenders op die na enkele jaren de financiële administratie overdraagt. Wij danken Gerrit
voor zijn inzet en het financieel gezond maken van onze stichting.
Doel wijkplatform
Elke 6 weken overlegt het bestuur met vertegenwoordigers van instellingen als de gemeente,
politie, ondernemers Zuidhof, Partners in Welzijn en de woningcorporaties. Het wijkplatform
probeert de belangen van de inwoners op het gebied van voornamelijk wonen en de
leefbaarheid zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast adviseert het wijkplatform de
gemeente gevraagd en ongevraagd en treedt indien nodig op als spreekbuis van de
bewoners. Zo hebben wij het aflopen jaar met de gemeente gesproken over het
gezondheidscentrum, hondenbeleid, aanleggen speeltuintjes voor onze kinderen en
gesproken over allerlei fysieke knelpunten in onze wijk. Daarnaast worden tal van activiteiten
georganiseerd. Denk hier bijvoorbeeld aan het organiseren van jongeren avonden,
Sinterklaas intocht, het mede organiseren van een buurtschouw en de Jaarmarkt.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat wij met al onze vrijwilligers wederom in 2010 voor
zowel de inwoners van Geleen-Zuid & de Kluis veel kunnen betekenen.
Mocht u aandachtspunten hebben of anderzijds een beroep op het wijkplatform willen doen,
aarzel niet en neem met ons contact op.(www.geleenzuid.nl)
Ik wens u wederom veel leesplezier
De voorzitter Marcel Mastenbroek

Jaarmarkt Zondag 13 juni 2009
Aanvang 12.00 uur
Verdiveld (Achter de Pastoor van Ars kerk)
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Bent u geïnteresseerd voor een marktkraam bij ons te huren voor € 20, Neem dan contact op met de Penningmeester tel. 06-81561141
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Van de bestuurstafel
In 2010 staan de volgende onderwerpen op de agenda van het wijkplatform:
Communicatie: Wij hechten grote waarde aan communicatie met buurtbewoners, gemeente en partners.
Hiervoor hebben wij o.a. de wijkkrant, de website, het open platformoverleg, de dag van de wijk, de
seniorenmiddag, en de informatieavonden.
Buurtschouw: Wij willen fungeren als ogen en oren in de wijk. De samenwerking met de gemeente is
uitstekend. In 2010 wordt een gedeelte van de Kluis geschouwd.
Speelvoorzieningen: Samen met onze partners (met name Zo Wonen) realiseren van nieuwe
speelvoorzieningen voor de kleinste wijkbewoners.
Openbare ruimte: Oplossen van knelpunten zoals snoeiwerk en openbare verlichting.
Ook verkeersveiligheid, onderhoud van wegmeubilair en speeltoestellen staan hoog op onze agenda.
Leefbaarheid: Wij denken mee met bewonersinitiatieven welke een bijdrage leveren aan
de leefbaarheid en cohesie in de wijk.
Boek “Geleen-Zuid bestaat 50 jaar”: Het beschrijven van de wijk wordt vastgelegd in een eind dit uit te
geven boekwerk.
PC- cursussen: Het organiseren van dit soort activiteiten voor 50 plussers.
Jaarmarkt: Het organiseren van een jaarmarkt op 13 juni.
Upgrading winkelcentrum Zuidhof: Meedenken met gemeente en ondernemers over de te verbeteren
uitstraling van het complex.
Infoavond veiligheid - onveiligheid Chemelot: Mee organiseren van een infoavond.
Parkeren sportcomplex Glanerbrook: Onder de aandacht brengen van de overlast parkeren en
groenonderhoud Burgemeester Damenpark.
Sinterklaasmiddag: Het organiseren van de intocht van Sinterklaas in Geleen-Zuid.
Dansmiddag: Het organiseren van dansmiddagen voor ouderen.
De gemeente heeft voor 2010 opnieuw een stadsdeelplan opgesteld. Hierin geeft de gemeente aan op welke
gebieden zij onze wijk extra impulsen wil geven. Het betreft m.n. speerpunten t.a.v.
Wonen.
Sociale veiligheid.
Winkelvoorzieningen.
Beheer, onderhoud en inrichting openbare ruimte.
Maatschappelijke voorzieningen.
Naast de reguliere activiteiten wordt in 2010 vooral aandacht geschonken aan:
Oplevering nieuwe speelvoorzieningen Hoogbouw Zuid, Jos Klijnenlaan.
Aanbrengen van 30 km. verkeersvoorzieningen in de Barbarastraat - Europalaan en van Akenstraat.
Bouw componistenflats vierde kwartaal 2010.
Sloop oude Bunderhof.
Start bouw zorgwoningen Barbarastraat.
Sanering voormalige Kwikfit locatie.
Regie upgrading Winkelcentrum Zuidhof.
Het volledige programma kunt u vinden op www.geleenzuid.nl

2

Stichting Buitenkans
Stichting Buitenkans biedt personen die door een beperking niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen
deelnemen, een waardevolle en interessante dagbesteding in het groen. Bij Buitenkans vinden personen met
een lichte verstandelijke handicap met bijkomende psychische en/of sociale problematiek een plek. Hoewel
de mensen zeer verschillend zijn qua problemen en wat ze graag willen, kunnen de meesten hun draai hier
vinden. Ze krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte in het buitengebeuren, enerzijds omdat ze werk doen dat
hen aanspreekt en anderzijds door zelf keuzes te kunnen maken. Bij Buitenkans streven we naar werk dat de
deelnemers herkennen als reguliere arbeid. Ze werken bijvoorbeeld samen met gemeenten, verenigingen, Zo
Wonen en instanties in woonwijken of buitengebieden. Zo verricht de Stichting Buitenkans ook
werkzaamheden voor Winkelcentrum Zuidhof. Iedere maandag, dinsdag en woensdag wordt het zwerfvuil
opgehaald in en rondom het winkelcentrum en worden de afvalbakken leeggemaakt. Ook het verwijderen van
bv. onkruid op de parkeerplaats krijgt aandacht. Kortom, Buitenkans helpt het winkelcentrum schoon te
houden. Buitenkans combineert werk en sociaal contact in de wijk en het is fijn dat de Gemeente SittardGeleen Buitenkans een dergelijk warm hart toedraagt. Om Buitenkans herkenbaar te maken in de wijk
dragen de deelnemers via de gemeente verstrekte veiligheidshesjes met logo.

Bij Buitenkans werk je in kleine groepen in de natuur of met dieren. Daarbij kun je rekenen op goede
ondersteuning en begeleiding. Op deze website vind je informatie over hetgeen wij doen.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Voor meer informatie kun je terecht bij:
Stichting Buitenkans
Pieterstraat 31
6166 AN GELEEN
Tel. 046-4748852
06-1816 1460
info@buitenkans.nu

Jubilerend Zangkoor St. Caecila Kluis zingt 30 juni het Requiem van Mozart
In 2007 heeft dirigent Jan Ezendam samen met het Gemengd Koor van de Kluis uit
Geleen het plan opgevat om het befaamde Requiem van Mozart uit te voeren
samen met het Limburgs Symfonie Orkest en solisten/studenten van het
Conservatorium Maastricht. Inmiddels heeft dit plan zich ontwikkeld tot een
Mozartiana, een avond vol van Mozart. Hierbij speelt de muziek van Multicelli met
Mirel Iancovici een specifieke rol. Zij brengen een aantal arrangementen van Mozart
composities, die de verschillende levensfases van de kunstenaar schetsen. De
uitvoering van dit Mozartiana vindt plaats op 30 juni 2010 in het Theater aan het
Vrijthof in Maastricht en in een eenvoudiger vorm. Het is de concertante uitvoering
met koor, solisten en orgel, uitgevoerd op 4 juli in de Christus Koningkerk in Geleen.
Zie voor meer informatie. www.mozartiana.nl
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Nieuwe bestuursleden aan u stellen zich voor
Penningmeester
Mijn naam is Anita Schoenaker, 47 jaar, getrouwd en moeder van 2 tieners. Naast mijn 32-urige baan ben ik
al jaren actief als penningmeester van de ouderraad van BS De Kluis en van het wijkplatform (eerst WPF De
Kluis en nu het samengevoegde platform).
Via het wijkplatform heb ik veel nieuwe mensen leren kennen, zowel vrijwilligers die actief zijn als
samenwerkingspartners. De samenwerking met partners als politie, woningvereniging en gemeente verloopt
goed en het is fijn te zien dat er al veel zaken binnen onze wijk gerealiseerd zijn. Om onze activiteiten goed
te laten verlopen zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Ook enthousiast geworden, bel dan gerust
voor meer informatie. Tel. 06-81561141
Secretaris
Ik heet Léon Lemmens ben 47 jaar oud geboren te Sanderbout (gemeente Sittard) en opgegroeid in Geverik
(gemeente Beek). Ben al 2½ jaar woonachtig in de Graaflandstraat 21. Single. Doe vrijwilligerswerk bij PiW
bij de afdeling Raad & Daad en Orbis ben ik chauffeur. Heb vanaf 2008 zitting in het bestuur van het
wijkplatform. In 14 oktober 2009 werd ik als secretaris gekozen van het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis.
Verder fungeer als coördinator van de sleuteldienst van het Hobbema speelveld.
Daarnaast probeer ik de wijk in zijn algemeenheid te betrekken bij het gebeuren van het wijkplatform.
Mensen die vragen hebben kunnen mij rustig aanspreken. Ik zie me als de ogen en oren van de wijk.
Probeer mensen te waarderen door naar hun te luisteren.
Mijn hobby’s zijn toneelspelen, muziek beluisteren van pop tot klassiek en reizen.
U kunt me bellen onder het nummer 06-41728373 of mailen secretaris@geleenzuid.nl

Gezellige middag op zondag 16 mei

Hopelijk herkent u de fee van eerdere “lentefeestjes”. Want
het is alweer de achtste keer dat we dit voor alle ouderen
uit onze wijk organiseren, met de fee als logo. Kom op
zondag 16 mei tussen 14.00 uur en 17.00 uur naar ’t
Plenkhoes. We ontvangen u met een gratis kopje koffie
plus? Live muziek wordt verzorgd door het duo “Little
Music” met een uitgebreid repertoire van luister- en
dansmuziek uit vooral de jaren zeventig. In de loterij
pakken we uit met meer prijzen dan ooit.
Ook worden alle foto’s die we in de loop van de jaren van
de feestjes gemaakt hebben getoond. Deze foto’s zijn
verkrijgbaar. Verder een voorproefje van het boek “50 jaar
Geleen-Zuid”, wat eind 2010 zal worden uitgebracht.
Het kan opnieuw een leuke middag worden, vooral als de
vaste bezoekers vrienden en kennissen meebrengen.
Een minpuntje is het steeds kleiner worden van de
organiserende werkgroep.
De leeftijd stijgt en de kwaaltjes nemen toe. Met andere
woorden; versterking is nodig. Laat ons op 16 mei weten
als u belangstelling heeft.
Werkgroep senioren van het Wijkplatform.
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Bied actieve steun aan agenten in het blauw
Politievolontair, vrijwilligers voor veiligheid
Een schone en veilige leefomgeving. Om daar samen aan te werken, zoekt de
politie mensen die zich betrokken voelen bij de veiligheid en leefbaarheid in ZuidLimburg. En die daar als volontair vrijwilliger minimaal één dag deel per week aan
willen besteden. Iets voor u?
Volontairs krijgen, in tegenstelling tot leden van de vrijwillige politie, géén
uitvoerende politietaken. Die blijven voorbehouden aan speciaal daarvoor opgeleide
politiemensen. Maar ze bieden wel actieve ondersteuning aan de mensen in het
blauw Door hen allerlei werk uit handen te nemen, krijgen die beroepskrachten
meer ruimte voor het actieve politiewerk op straat.
Mogelijk kunt ook u actief bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zuid-Limburg.
Wanneer u minimaal één dagdeel per week beschikbaar heeft om de politie te ondersteunen.
Ondersteuning wijkagent
Volontairs helpen ook mee om de service aan het publiek verder te verbeteren. Denk aan ondersteuning van
de wijkagent bij een buurtpreventieproject, opvang en begeleiding van mensen die aangifte doen en aan het
bieden van nazorg. Ook kunnen volontairs zich verdienstelijk maken binnen interne afdelingen van de politie.
U kunt mogelijk ook u actief bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Zuid-Limburg, wanneer
u minimaal één dagdeel per week beschikbaar wilt stellen om de politie te ondersteunen.
Als u onder regie van de wijkagent werkzaamheden verricht, bent u door speciale kleding herkenbaar als
volontair. Voor bepaalde taken kan het nodig zijn dat u een politie-uniform draagt.
Eisen
Politievolontairs moeten uiteraard van onbesproken gedrag zijn en vertrouwelijkheid kunnen waarborgen.
Omdat het korps veel waarde hecht aan het werk van volontairs wordt veel aandacht besteed aan de
begeleiding. Nadat u door de selectie en de 'screening' gekomen bent, starten we met een proeftijd. Er
volgen daarna regelmatig evaluaties. En dat alles met maar één doel: tevredenheid bij de volontairs, de
Politie Limburg-Zuid en de regiobewoners over de rol van deze maatschappelijk betrokken vrijwilligers.
Aanmelden?
Een aanmeldingsformulier voor politievolontair kunt u downloaden www.politie.nl/limburg-zuid.

Peuterspeelzaal Het Kleine Paradijs
Voor sommigen een bekend begrip in Geleen-Zuid, Peuterspeelzaal Het Kleine Paradijs.
Een van de sterke punten is het werken in kleine groepen; max. 12- 14 kinderen. Iedere peuter, mits er aan
toe, kan starten vanaf 2 jaar. Ieder kind wordt apart bekeken. Er is veel
ruimte voor vrij spel, maar er wordt ook elke dag onder begeleiding
geknutseld, gezongen en gespeeld. Altijd met 2 leidsters per groep en
soms met nog een extra stagiaire. Op deze manier wordt veel aandacht
gegeven en zal elk kind zich snel op zijn/haar gemak voelen. Het is erg
gezellig bij ons; een knusse, overzichtelijk ingerichte ruimte, waar een
ontspannen sfeer heerst.
Geregeld houden we een gezellig uurtje met ouders, bv. in de vorm van
een Kerstontbijt, Nieuwjaarsdrankje of Paasbrunch (natuurlijk met de
peuters). Mochten we U nieuwsgierig hebben gemaakt, loop dan gerust
eens bij ons binnen. Dit kunt U iedere ochtend doen tussen 9.30 en
11.30. U kunt uw kind ook al aanmelden, er zijn nog enkele plekjes vrij.
Wacht echter niet te lang, want vol is vol.
Psz. HET KLEINE PARADIJS.
Dunantstraat 11
6164 GM Geleen
Tel: 06-18069904
Openingstijden: ma./vrij. 9.00-11.45u.
Gevestigd in Bs. De Regenboog.
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Restauratie Sint-Janskluis afgerond
In maart is het dak gerestaureerd en voorzien van nieuwe pannen. Het
is de eerste grote klus sinds de restauratie in 1989. Dit gebouw anno
1699 is een van de weinige monumenten die Geleen rijk is. De
gemeente is eigenaar. De Kluis wordt beheerd door een stichting. De
karakteristieke vorm is heel herkenbaar en wordt vaak gebruikt als
waarmerk voor de wijk Kluis en voor Geleen in zijn algemeenheid.

Medisch centrum KLUIS
De bouw van het medische centrum Kluis vordert in snel
tempo. Na een vrij lange winterstop groeit de bouw
gestaag.
Ruwbouw van de parkeergarage, de begane grond en de
eerste verdieping zijn gereed.

Stichting welzijn De Kluis
In de wijken Kluis en Geleen-Zuid proberen mensen en instanties er
alles aan te doen om in de meest brede zin, de wijk levendig en
leefbaar te houden. Een van die instanties is de particuliere Stichting
Welzijn De Kluis. Samen met leerlingen van basisschool de Kluis heeft
deze instantie er onder meer voor gezorgd dat het interieur van de
gymzaal Kluis is vervangen met klimrekken. De Stichting is er voor u
en doet hierbij een oproep of er (beginnende) plannen zijn, die een handje extra kunnen gebruiken middels
financiële steun. Samen kan dan bekeken worden in hoeverre de Stichting u van dienst kan zijn.
Stichting Welzijn De Kluis
Meeuwenlaan 4
NL-6165 SW Geleen
Tel. 046-4746031
m.dassen@bsdekluis.nl
Tel. 046-4754769.
G. van der Heijden

Hellup!!!!!!!
Het trapveld aan de Hobbemastraat wordt na een paar
aanloopproblemen vrij intensief gebruikt. Voor het openen
en sluiten van de poort is een vrijwilligersgroep, bestaande
uit omwonenden, in het leven geroepen. Léon Lemmens,
secretaris van het wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis,
zorgt voor de coördinatie en de begeleiding. De ervaring tot
nu toe is positief. De vrijwilligers van de sleutelgroep
kunnen echter best nog wat extra handjes gebruiken. Het
zou fijn zijn als er nog een aantal mensen uit de buurt willen
meedoen.
Aanmelden kan bij
Léon Lemmens Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis:
Hans Zeegers van Partners in Welzijn:

secretaris@geleenzuid.nl
06-41728373
hzeegers@piw.nl
046-4575719
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Is een project dat zich sinds 2007 tot doel stelt om zoveel mogelijk mensen actief in de muziek te laten
participeren, m.n. vocaal. Veel deelnemers zijn woonachtig binnen het wijkplatform Geleen-Zuid & De Kluis.
Het repertoire is toegankelijk is voor iedere zangliefhebber, jong, oud, man of vrouw. Via repetities en
thuisstudie, komen we samen tot een concertwaardig programma. De initiatiefnemers zijn John Gerits, Levon
Leonard en Patrick Aendekerk. Mensen die in de muziekwereld al vele jaren professioneel actief zijn; in het
koorwezen, als pedagoog in het onderwijs, in de popmuziek, in het theater en in de concertzaal.
In 2010 wordt opnieuw een grootschalig koorconcert, Canto in Spirit, met medewerking van bekende solisten
en instrumentale begeleiding opgezet. Hierin krijgen ook minder bekende, vooral jeugdige solisten, volop
podiumkansen. Plaats van het gebeuren is het Asta Theater in Beek. De wekelijkse repetities zijn in de
Ontmoetingskerk te Geleen en starten op woensdag 6 oktober 2010. De concerten in het Asta zijn op 26 en
27 november 2010. Zangervaring is niet nodig, meedoen en plezier in zingen is de hoofdzaak. Dat daarnaast
een goed doel gesteund wordt, is mooi meegenomen. Weet je niet of je sopraan, alt, tenor, bariton of bas
bent? Geen probleem, samen met de dirigent komen we daar snel genoeg achter. Het vrijkomende bedrag
komt dit jaar ten goede aan scholenproject X-plore
Wil je meer weten of meedoen? Kijk dan op www.cantolimburg.nl of meld je alvast aan via
E-mail cantolimburg@gmail.com onder vermelding van je naam, adresgegevens en mailadres.
Projectkoor CANTO Limburg Organisator-Dirigent John Gerits Secr. Ondersteuning Piet Besselink
046-437 64 63
046-474 12 16
Web: www.cantolimburg.nl
Mail: cantolimburg@gmail.com

Opknapbeurt appartementen
hoek Beekhovenstraat - Rijksweg
Op de hoek van de Beekhovenstraat in Geleen wordt hard gewerkt.
Het appartementencomplex van Woonpunt aldaar krijgt namelijk een
fikse upgrading. Nieuwe kozijnen, verfwerk van gevels, trappenhuis
en voordeuren. De straatzijde is nagenoeg gereed. Het resultaat mag
er wezen! De achterkant komt in de loop van het jaar aan de beurt,
als Woonpunt start met de werkzaamheden aan de buurpanden,
Rijksweg 3-11. Deze verouderde panden worden deels gesloopt
(huisnummers 3, 5 en 7) en deels verbouwd
(huisnummers 9 en 11). Hier komen een tweetal commerciële
ruimtes, één bovenwoning en achttien studio’s. De nieuwe woningen
krijgen een gezamenlijke entree met het complex aan de
Beekhoverstraat, die hiervoor volledig wordt vernieuwd. Bovendien
komen in de nieuwbouw aan de Rijksweg enkele bergingen voor de
woningen aan de Beekhoverstraat. Najaar 2011 zal de verbouwing
gereed zijn.
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Geleen-Zuid: zoals het was
Geleen-Zuid moest eind jaren vijftig de grote stedelijke
uitbreiding worden van de "Wereldstad". Staatsmijn Maurits en
haar chemische fabrieken floreerden als nooit te voren en
hadden grootse verwachtingen voor de toekomst. De
Geleense bestuurders haakten hier maar al te graag op in. Er
werd een nieuwe wijk gepland voor de nieuwkomers, die
begrensd zou worden door de Daalstraat, de Spaubeeklaan,
het mijnspoor en Rijksweg-Zuid. Het zou een moderne wijk
worden, met afwisselende hoog- en laagbouw, passend bij een
grote stad en voorzien van alle noodzakelijke utiliteitsbouw,
inclusief een ziekenhuis. Het geheel kon gerealiseerd worden
vijf fases.
Het was nog een overwegend agrarisch gebied met grote
boomgaarden en weilanden. Vanuit Beek stroomde de
Keutelbeek langs de voorgevels van de boerderijen in Spaans
Neerbeek, richting Daalstraat.
Foto: Twan Scheepers
1959 nieuwbouw St. Michiel
De bewoners van de omliggende kernen oriënteerden zich in dit gebied door
middel van toponiemen als de Daell, de Stjeinakker, ´t Kempke, ´t Stepke
en de Koppelberg. Scholen in deze wijk zouden later naar deze toponiemen vernoemd worden.
Toentertijd was de Dorpsstraat de verbindingsweg van Hollands Neerbeek naar de Kluis van Krawinkel.
Langs deze weg lag ter hoogte van de Kochstraat in het open veld een transformatorhuisje. Via de
Kummekerweg kwam men, tussen de boomgaarden door, op de Rijksweg en vanuit Sweikhuizen liep langs
de Biesenhof een veldweg naar de kapel aan de Dorpsstraat, ter hoogte van het huidige Verdiveld.

Wij zoeken nog foto's en/of documentatiemateriaal van
Zuidhof
Winkelcentrum ZUIDHOF werd op 24 november 1972 door burgemeester Van Elsenburg geopend.
Als u een foto van deze gebeurtenis heeft, zou deze zeer welkom zijn.
Van Banningbad en Sporthal Zuid
Ook van deze twee gebouwen bestaan nauwelijks foto's.
Ik ben heel benieuwd naar uw foto's, intern of extern.
Kindervakantiewerk en Jong Nederland
Verder ben ik nog op zoek naar foto's, bronnen, flyers, vergaderstukken, ed. over het Kindervakantiewerk in
Zuid en Jong Nederland. Het is voor ons nog steeds een blinde vlek. Als u namen kent van mensen die
hebben meegewerkt aan deze activiteiten, neemt u dan svp. contact met mij op.
Als u informatie of documentatiemateriaal over een andere vereniging uit Geleen-Zuid voor ons heeft en nog
niet door ons benaderd bent, wil ik u vragen alsnog contact met me op te nemen.
Boek Geleen Zuid: 50 jaar
Het ligt in de bedoeling het boek voor de Sinterklaas 2010 te publiceren. Een cadeautip?
Nu al geïnteresseerd? Geef het even door op onderstaand adres.
U krijgt dan te zijner tijd meer informatie over het boek en een inteken/bestelformulier toegestuurd.
Piet Besselink, John Stork, Ton Wolters.
Zernikestraat 6, 6164 BN GELEEN, telefoon 046-4747485.
E-mailadres: ajmwolters@hotmail.com

8

Een lijvige papierwinkel met de titel: Verdieping Evaluatie 30-km gebieden,
toegezonden door de gemeente Sittard-Geleen. Een extern bedrijf had er een
studie op los gelaten en de wijkplatforms werden op dinsdag 14 juli 2009
uitgenodigd om over de resultaten te praten. Samen met Léon Lemmens ben
ik naar de bijeenkomst in het Hubertushuis gegaan waar ook Anita Schoenaker
van het toen nog zelfstandige platform de Kluis aanwezig was. Aan de hand
van veel statistieken werd duidelijk gemaakt dat het veiliger is in een straat met
een 30km regiem dan in een straat waar je 50 km/u mag rijden.

30 km per uur rijden in een 30km zone. Wie heeft dat al eens gedaan?
Schrijver dezes heeft het in ieder geval wel gedaan. Met andere woorden; ik was de veroorzaker van een
kleine optocht achter mij en ook werd ik diverse keren hoofdschuddend ingehaald. Op de bijeenkomst werd
al snel duidelijk dat in een 30km zone bijna nooit 30 km/u werd gereden. Er wordt uitgegaan van een
gemiddelde van 40 km/u. Het is logisch dat je in smalle bewoonde straten met veel geparkeerde auto’s en/of
spelende kinderen niet hard rijdt. Maar er zijn ook de zogenaamde “grijze” straten. Deze “grijze” straten zijn
meestal overzichtelijke brede straten waar harder gereden kan worden, hetgeen dus ook gebeurd. In
Geleen-Zuid zijn dit de Barbarastraat, Europalaan en de van Akenstraat. Wij hebben er de Lienaertsstraat
aan toegevoegd, maar dit moet nog onderzocht worden. De Kluis had, volgens het rapport, geen “grijze” weg,
maar Anita Schoenaker heeft er Nachtegaalstraat en Rembrandtlaan aan toe laten voegen. Ook dit moet
echter nader onderzocht worden. Het betreft in casu vrij brede wegen met beperkte fysieke maatregelen ten
aanzien van de 30km zone. Het advies van het externe bedrijf is dan ook om hier meer cq. aanvullende
maatregelen te nemen. Dit wil zeggen dat er meer “horizontale” snelheidsremmers (=wegversmallingen)
moeten komen. Iedereen was het erover eens dat er geen drempels meer bij moeten komen. Nu maar
afwachten of de te nemen maatregelen voldoende zijn om het verkeer veiliger te maken.

Slechts 3 schoolregels op basisschool de Duizendpoot!
Basisschool de Duizendpoot heeft het roer omgegooid.
Werkend volgens het concept van Boeiend onderwijs vinden zij hun schoolregels niet meer van deze tijd.
Vanuit een positieve denkwijze zijn er zijn er
drie schoolregels geformuleerd.
Het denken in samenhang wordt
gestimuleerd, doordat je alle regels en
afspraken uiteindelijk kunt terugbrengen
naar deze hoofdregels.
Kinderen leren zelf na te denken over hun
gedrag en begrijpen beter waarom bepaald
gedrag in een bepaalde situatie niet zo
handig is. Daarnaast is het belangrijk om
voor jezelf op te komen, waarbij je rekening
houdt met een ander en met je omgeving.
De volgorde van deze regels is niet van belang.
Alle kinderen van de Duizendpoot hebben meegedaan aan het ontwerp van pictogrammen om de regels
visueel te maken. Nomie Smeets uit groep 7 is de grote winnaar. Haar idee is verder uitgewerkt door een
ouder die grafisch ontwerper is.
De leerlingen kunnen nu niet meer om de nieuwe schoolregels heen, want op de speelplaats hangt een
prachtig bord, waarop de picto’s voor een ieder duidelijk te zien zijn. Zowel leerkrachten, kinderen als ouders
zijn enthousiast over de nieuwe schoolregels.
De Duizendpoot is de enige school in de regio met maar drie schoolregels!
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Sloop Bunderhof
Op korte termijn wordt gestart met de zichtbare sloop van het
leegstaande pand Oude Bunderhof. Over nieuwe
bouwontwikkelingen in de toekomst bestaat op dit moment nog
geen duidelijkheid. In afwachting van deze ontwikkelingen wordt
het terrein geëgaliseerd en met gras ingezaaid.
De eerste sloophandeling vond plaats op 23 februari door
wethouder Guyt.
Ondertussen is gebleken dat er in het gebouw meer asbest is
aangetroffen dan verwacht. Dit heeft de zichtbare sloop vertraagd.
Mocht u tijdens de komende sloopwerkzaamheden vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer
Theo Kloet van architectenbureau Wauben, die namens de
gemeente is belast met directie en toezicht, telefoon 046-4750885 of met de heer Chrit Savelkoul van de
gemeente Sittard-Geleen, telefoon 046-4778551.
Verdere informatie is te vinden op www.geleenzuid.nl

Start nieuwbouw Barbarastraat

Op het terrein van het vroegere ziekenhuis aan de Barbarastraat komt nieuwbouw.
3 Woongebouwen met 66 zorgwoningen op de verdiepingen en 72 zorgplaatsen op de begane grond. De
zorgplaatsen zijn speciaal bedoeld voor mensen met dementie - ook jong dementerenden. De zorgwoningen
zijn bedoeld voor zelfstandig wonende huishoudens die een indicatie hebben voor een aanleunwoning.
Initiatiefnemers zijn Orbis, ZO Wonen en Woonpunt.
Een aantal jaren geleden heeft een druk bezochte informatieavond plaatsgevonden in het Graaf Huyn
College. Aan de plannen op zich is sindsdien niet veel veranderd. Vertraging trad met name op door de
problematiek rond Orbis. Gelukkig is nu het stadium bereikt, dat men met het plan verder kan. Er moet nog
een aantal formaliteiten worden doorlopen, maar de verwachting is dat de aannemer in oktober 2010 van
start kan gaan. Oplevering van de nieuwbouw is dan voorzien rond de jaarwisseling 2011 - 2012.

Speeltoestellen in Hoogbouw-Zuid
Informatie in het kort:
Uitvoering in april 2010.
23-2-2010: Symbolische
plaatsing eerste speeltoestel
door wethouder Van Rijswijk
April 2010 aanvang plaatsing
van de overige toestellen.
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Binnenkort zullen de speeltoestellen door wethouder Berry van Rijswijk aan de jeugd van de wijk gegeven
worden.
De gemeente en stichting Zo Wonen vinden het van groot belang dat er voor de jeugd in de wijk voldoende
speelruimte aanwezig is, die aansluit op de huidige vrijtijdsbesteding en afgestemd is op de vraag van de
omgeving.
Buiten spelen is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van
kinderen tot evenwichtige en gezonde volwassen mensen.
Buiten spelende kinderen hebben ook een positieve invloed op
de leefbaarheid van de woonomgeving. Vaak is het buiten
spelen van de kinderen het begin van de sociale contacten
tussen de ouders in de buurt. Ouders passen op elkaars
kinderen of komen elkaar tegen als ze hun jongste kinderen
begeleiden naar de speeltuin.
Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat goede
speelvoorzieningen in de buurt voor de jeugd van alle leeftijden
hoog gewaardeerd worden door de bewoners.
De aanwezigheid van dergelijke voorzieningen zal de betrokkenheid van burgers bij de eigen buurt zeker
positief beïnvloeden. Geleen-Zuid kenmerkt zich immers door hoogbouw met een snelle doorstroming. Uit
een wijkanalyse blijkt dat de bewoners niet tevreden zijn over de samenhang en de betrokkenheid van
buurtbewoners. De gemiddelde score voor sociale cohesie bedraagt in de wijk Geleen-Zuid 5.6. Dit is in
vergelijking met andere wijken van stadsdeel 3 laag.
Een goede speelvoorziening is een voorwaarde om te komen tot een goede sociale samenhang in de buurt.
Het betreft de aanleg en opwaardering van de drie speelvoorzieningen gelegen aan de hoogbouw van
Wagenaarsstraat, Pijpersstraat en Lukasstraat.

Handbalteam Graaf Huyn College naar WK Portugal
Het meisjeshandbalteam van het GHC is 14de geworden tijdens het
wereldkampioenschap voor scholenteams in Portugal. De ploeg van
oud-Sittardia-speler Ton Reijnders eindigde als vierde in de poule
achter Frankrijk, Kroatië en Turkije. Geleen won wel van Luxemburg
en Bulgarije. In totaal deden 24 teams mee aan het WK. Oostenrijk
werd wereldkampioen Het team bestond uit: Laurie Bessems,
Monique Steenland, Linda Greven, Fleur Nijsten, Kelly Geurts,
Susanne Haex, Desiree Leukel, Nadiah Latuhihin, Judith van Meijel,
Maartje Deckers, Inger Smits, Lissy Janssen, Aniek Hoiting en Laura
Gijsen.
Als begeleiders gingen mee Cécile Smits-Leenen, Ger Geurts en Ton Reijnders.

(Zo)ver ZUIDHOF
Als kind leerden wij dat uiterlijk niet telt en geven ook aan onze kinderen door dat:
Het innerlijk is belangrijker dan het uiterlijk.
Buitenkant is opsmuk.
Kijk naar het karakter.
Natuurlijk gaat een ieder in eerste instantie uit van uiterlijke schoonheid.
En kijk nu eens naar Zuidhof. Qua uiterlijk zou je er zo aan voorbij lopen. De buitenkant is niet aantrekkelijk.
Maar kijk eens naar het INNERLIJK “Alles wat je hartje begeert”; Liefde voor het vak; Liefde voor het product
en Liefde voor de klant; wat wil je nog meer? Dat is de uitstraling van Zuidhof. Van iedere ondernemer die er
zit. Van elke winkelier die iedere dag komt om het innerlijk levend en mooi te houden, te verfraaien waar het
kan. Menig mens dat zo’n karakter nodig heeft. Het innerlijk waar Zuidhof trots op is. Jammer dat er, nu nog,
zo’n lelijk vel om zit. Dus daarom, lieve klanten:”Denk aan de wijze woorden die wij leerden en doorgeven”.
HET IS HET INNERLIJKE WAT TELT.
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Colofon:

De 4de Jaarmarkt van het Platform

Het bestuur van Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis nodigd iedereen uit
voor de brunch die vanaf 10.30 uur begint. Iedereen kan zich hier voor
inschrijven. Vanaf 11.00 uur is voor de genodigden koffie en vlaai. Het
ontvangst voor de genodigden is op het terras van café Oud-Spaans,
gelegen Spaans Neerbeek 8 te Geleen-Zuid.
Voor de Brunch dient men zich van te voren in te schrijven via het
formulier dat in deze wijkkrant zich bevind.
Dit jaar is door het Wijkplatform het thema Duurzaamheid gekozen.
Voor de kinderen van de scholen in de buurt is er:
Een wedstrijd met als thema Hoe ziet je school er over 50 jaar uit?
De winnaar van deze wedstrijd over de school in 2060 wordt op de
jaarmarkt bekend gemaakt.
Een Vrijmarkt
De kinderen tot 13 jaar kunnen gratis hun spullen verkopen op deze
vrijmarkt.
Verder is er een Ballonnenwedstrijd voor de basisschoolleerlingen
Jullie komen toch ook allemaal!!!!!!!!!!!!!!!
De jaarmarkt
Ook wel dag van de wijk genoemd, is een jaarlijks terugkerende activiteit
in onze wijk. Het wijkplatform hoopt dat deze belangrijke sociaalmaatschappelijke activiteit bijdraagt aan extra sfeer en levendigheid in
de wijk, waarin de ontmoeting van de wijkbewoners centraal staat.

Voorzitter:
Marcel Mastenbroek
046-4753463
voorzitter@geleenzuid.nl
Secretaris:
Léon Lemmens
06-41728373
secretaris@geleenzuid.nl
Penningmeester:
Anita Schoenaker
06-81561141
penningmeester@geleenzuid.nl

WIJKKRANT

Foto’s Jaarmarkt 2009

Bestuur Stichting:
WPF Geleen-Zuid & de Kluis

Overige leden
WPF Geleen-Zuid & de Kluis:
Ben Ketelslegers
Harm Burgers
Jo Kleyn
Jos Hulsman
Marjo Stienen
Piet Besselink
Ralph Keulen
Ton Cuijpers
Tom Wolters
Webmaster Geleen-Zuid:
webmaster@geleenzuid.nl
Redactiecommissie:
Jos Hulsman
Léon Lemmens
Marcel Mastenbroek
Ton Cuijpers
Ton Wolters
Website:
www.geleenzuid.nl

Sponsors:
Deze wijkkrant is tot stand
gekomen door een financiële
bijdrage van deze sponsors:

Alle activiteiten, ook die voor de jeugd, zijn gratis.
Om 12.00 uur wordt de Jaarmarkt officieel door de wethouder en de
voorzitter Marcel Mastenbroek van het Wijkplatform geopend.

Postbus 18, 6130 AA Sittard, T: 046 4777777

Het bestuur van Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis nodigt u van harte
uit om onze jaarmarkt te bezoeken.
Het geheel is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van:
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Postadres:
Postbus 13
6130 AA Sittard
T: 046 4209600
Klachten & Reparaties:
T: 046 4209699

Postadres: Postbus 1013, 6160 BA Geleen
Bezoekadres: Rijksweg-Noord 28, Geleen
T: 046 4747761

