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  Mei / Juni  2020, jaargang 15, no 1 

Op de gemeentelijke website  

sittard-geleen.nl 

staat heel veel informatie. 

Via de website  
sittard-geleen.nl 

Zijn heel veel  
directe  
keuzes  

te maken 

Burgemeester Hans Verheijen 

http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Coronavirus/samensterk
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/E_mail_nieuwsbrief
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten
https://www.sittard-geleen.nl/
https://www.sittard-geleen.nl
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Actueel/Coronavirus
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/legitimatie/Paspoort
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/legitimatie/Rijbewijs
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Verhuizen/Verhuizen_binnen_Nederland
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Iets_melden_bij_de_gemeente
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Inhoud_Inwoners_home/Toptaken/Afspraak_maken:-0wTyH-eTWOStLuGDcV9cQ/Mededeling_Afspraak_maken
https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scContact.aspx/fBericht_sturen
https://www.sittard-geleen.nl
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Burgemeester_Hans_Verheijen
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JA IK WIL! 

Wil jij ook iets kleins doen wat een grote impact heeft? 
 

Om kwetsbare personen uit hun isolement te halen zoeken wij KANJERS die contact willen maken met die, nu 

nog voor jou onbekende andere. 
 

Wij zoeken mensen die bereid zijn om twee tot drie keer per week met deze kwetsbare personen te bellen. Vaak zijn 

dit onze ouderen.  
 

Word daarom ook BELVRIJWILLIGER! 
 

De Brug is een organisatie met meer dan 160 vrijwilligers en actief in de regio Westelijke Mijnstreek. Door het 
Coronavirus kunnen onze vrijwilligers de hulpvragers helaas niet persoonlijk thuis bezoeken. Daarom wordt er heel 
wat afgebeld. 
 

Maar het aantal hulpvragen overstijgt het aantal beschikbare vrijwilligers. Daarom zoeken we jou! 
 

We bieden je vanuit De Brug begeleiding en je krijgt van ons een bel-script met    
bel-tips om jouw actie te ondersteunen.  
 

Je onkosten worden uiteraard vergoed. 
 

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar: info@thcdebrug.nl 
 

Of spreek ons antwoordapparaat in: (046)  458 10 66 dan word je altijd teruggebeld. 
 

Groetjes van het team  
Jenny, Anniek, Marij, Claudia, Marjon en Nicole 

mailto:info@thcdebrug.nl
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Aan de Wijkbewoners  

van Geleen-Zuid & de Kluis 

 

In een totaal andere situatie dan ik had gehoopt, schrijf ik 

mijn eerste voorwoord als voorzitter.  

De crisis rond Corona heeft namelijk een grote impact op 

ons allen en op heel veel gebieden die ons raken. Veel 

activiteiten en plannen van het WPF komen in de ijskast 

terecht of worden in een geheel andere context geplaatst. 

Daarom ben ik heel blij dat het onze redactie toch gelukt 

is deze uitgave te realiseren en ben ik de drukker zeer    

erkentelijk voor de productie en de Scouting voor de   

huis-aan-huis verspreiding van het Wijkblad in deze    

lastige periode. 

  

Graag sta ik even stil bij de Coronacrisis die ook onze 

wijken heeft geraakt. Allereerst denk ik dan aan de vele      

verpleeghuizen, waarin velen al een hele tijd alleen zijn, 

zonder bezoek van hun dierbaren. Dat is heel moeilijk 

voor betrokkenen en trekt ook een zware wissel op      

verplegend personeel, dat in feite er een extra taak bij 

heeft gekregen. Ook in onze wijken zijn helaas overlijdens 

te betreuren. Vaak en noodgedwongen hebben na-

bestaanden alleen een sober afscheid kunnen nemen en 

dat is erg moeilijk. En dan zijn er nog degenen die zelf 

zijn getroffen, de ziekte hebben doorstaan of nog ziek 

zijn. Dit Covid-19 kan in verschillende gradaties optreden, 

maar is in alle gevallen zwaar. Zwaar omdat het je longen 

en dus je uithoudingsvermogen soms tot in zeer ernstige 

mate aantast. Zwaar omdat de weg naar herstel, vaak via 

de intensive care met veelal beademing onder coma, 

moeizaam verloopt,  waarna dan ook dikwijls nog        

revalidatie noodzakelijk is. 
 

Voor de meesten van ons betekent de crisis beperkingen 

in werk, ontspanning of onbekommerd boodschappen 

doen. Ook in onze wijk zijn kleine bedrijven het slachtoffer 

en ik mag hopen dat allen dit te boven komen. Bedenk 

echter dat deze beperkingen doorstaan, altijd zal         

bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het 

virus.  Laten we daarom het volgen van deze beperkingen 

die de overheid ons oplegt, samen blijven volhouden. 
 

Het Wijkplatform gaat een tijd tegemoet van diverse    

ingrijpende wijzigingen in de infrastructuur van Geleen-

Zuid. De uitkomsten hiervan zullen ook merkbaar zijn in 

De Kluis. Het bestuur wil er graag alles aan doen om op 

de hoogte te blijven, door o.a. in een klankbordgroep mee 

te praten en u als wijkbewoners op de hoogte te houden. 

We beginnen hiermee al in dit wijkblad, waar o.a.        

artikelen aantreft van ZOwonen over de van Goyenflat, 

het nieuwe Bastion Hotel en de gebiedsvisie in 2030.  

 In de volgende edities van ons wijkblad besteden we ook 

aandacht aan de plannen van ZOwonen en gemeente 

betreffende de portiekwoningen, de Pijper- en de  

Wagenaarflat. Deze projecten die samen met een aantal 

kleinere projecten in voorbereiding zijn, zullen wij op de 

voet blijven volgen en waar mogelijk als uw informatie-

bron gaan functioneren. 

  

Daarnaast wil het WPF de sociale factoren die ons      

binden, verder activeren. Allereerst had een commissie 

de jaarmarkt 2020 in voorbereiding. Helaas kan deze   

jaarmarkt in verband met de Coronacrisis niet doorgaan.  

Er is echter wel veel energie en ervaring opgedaan om in 

2021 een spetterende jaarmarkt te organiseren, waarover 

u in het desbetreffende artikel meer leest. Ook blijven wij 

steun geven aan Halloween en gaan we proberen       

culturen samen te   brengen. Verder treft u een artikel aan 

van het Graaf Huyn College, de middelbare school die 

dominant in onze wijk aanwezig is en daarin ook een  

belangrijke rol vervult. 
 

Het is de redactie weer gelukt, met dank aan de      

Heemkundevereniging en redactielid Ton Wolters, een 

mooi artikel te schrijven over de historie van de            

Sint-Jansmolen. Met een dergelijke reeks artikelen brengt 

het wijkblad de huidige situatie in verbinding met de      

historie.  

Vanuit onze positie gaan we proberen de sociale binding 

in de wijken te versterken, onze inwoners verdienen een 

mooie wijk waarin het fijn wonen is. Daar willen we met 

z'n allen voor gaan. 

  

Langs deze weg wil ik tevens oud-voorzitter Ronald Otten 

van harte feliciteren met zijn benoeming als Lid in de  

Orde van Oranje-Nassau. 

De heer Otten is voorzitter van Oranjevereniging Geleen. 

Daarnaast was de heer Otten voorzitter van het           

Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis. Vanuit het WPF 

 verricht hij eveneens activiteiten op het gebied van  

buurtpreventie. Daarnaast is de heer Otten Buitengewoon 

Ambtenaar van de Burgerlijke stand (BABS). In het      

verleden is de heer Otten lid geweest van het dagelijks 

bestuur Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. In     

diezelfde periode was hij coach bij hockeyclub HC Scoop.  
 

Ik hoop dat u met veel plezier dit wijkblad zult lezen en 

wens iedereen sterkte bij de naweeën van de               

Coronacrisis. 
 

 Andries Bosma, voorzitter 

http://www.geleenzuid.nl/index.php
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 Even voorstellen  
            Stadsdeelwethouder Ton Raven 

Vlak voor carnaval – het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, zeker als je bedenkt wat er sindsdien in Nederland en 
de wereld allemaal is gebeurd – is er een nieuwe coalitie gevormd in de gemeente Sittard-Geleen. De nieuwe coalitie 
bestaat uit de partijen GOB, CDA, GroenLinks en de Stadspartij. 
 
Door het vormen van een nieuwe coalitie zijn er wethouders gestopt en zijn er drie nieuwe wethouders benoemd. 
Ook de portefeuilleverdeling – zeg maar de aandachtsgebieden van binnen de wethouders functie, zijn voor een deel 
aangepast. 
 
Ik ben een van de nieuwe wethouders en de stadsdeelwethouder voor Geleen-Zuid en de Kluis. Een onderdeel in 
mijn portefeuille waar ik met veel enthousiasme naar uitkijk. De komende tijd staat er namelijk heel wat te gebeuren 
in dit Geleense gebied. Vooruitkijkend wil ik aangeven dat ik door mijn jarenlange raadslidmaatschap goed weet wat 
er speelt en zich ontwikkelt in de wijk. Ik verheug me er daarom ook enorm op om samen met de bewoners, de       
partners en alle andere betrokkenen, vorm te geven aan deze ontwikkelingen. Als wethouder wil ik mij goed          
verdiepen in zaken die in de wijk spelen en wil ik nauw betrokken zijn en blijven bij het wel en wee in de buurt. 
 
Er staan belangrijke projecten geprogrammeerd. De herstructurering van Geleen-Zuid, waar samen met woning-
corporaties flinke stappen gezet moeten worden is er zo een. Maar ook de toekomst van Glanerbrook,  
de energietransitie op weg naar een energie-neutrale samenleving en de mogelijke aansluiting van woningen op  
Het Groene Net zijn majeure projecten die wijk/buurtbepalend (kunnen) zijn. En vergeet niet de ontwikkelingen op de 
terreinen nabij het voormalige Barbara-ziekenhuis. Belangrijke zaken waar ik graag mijn schouders onder zet. 
 
Ik ben getrouwd, vader van twee kinderen en opa van drie kleinkinderen. In mijn vrije tijd zing ik bij Mannenkoor        
Mignon, ben ik tamboer bij schutterij Marcellinus en Petrus en ben voorzitter van KBO Augustinus Geleen. Ik zie het 
stadsdeelwethouderschap onder andere  als een belangrijke kans om samen met mensen in de buurten de plannen 
verder uit te werken. Eenieder die hier ideeën over heeft, nodig ik graag uit om deze in een persoonlijk gesprek nader 
toe te lichten. Afspraken hiervoor kunt U maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (046) 477 88 12. 
Helaas kunnen in verband met de coronacrises afspraken pas worden ingepland na het vervallen van de            
noodmaatregelen. 
 
Tenslotte, 
Ik hoop op een eensgezinde en goede samenwerking met u, gericht op verbetering waar nodig, van uw woonwijk en 
spreek daarnaast de hoop uit dat u allen gezond blijft. Denk aan elkaar in deze moeilijke tijd, steun elkaar, bel of app 
met elkaar en zo u wilt, bid voor elkaar. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat niemand zich eenzaam of alleen voelt. 
Alleen samen kunnen we de coronacrisis overwinnen. 
 
Ton Raven 
Wethouder Middelen, Sport, Mobiliteit,  
Euregio en stadsdeelwethouder  
Geleen-Zuid & de Kluis. 

   
  

  Graaf Huyn College 
    © Roy Janssen ( directeur Graaf Huyn College)                             

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten/Projecten/Aanleg_Het_Groene_Net
https://cmgeleen.nl/blog/nieuws-1
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 Even voorstellen  
            Stadsdeelwethouder Ton Raven 

   
  

  Graaf Huyn College 
    © Roy Janssen ( directeur Graaf Huyn College)                             

Het Graaf Huyn College en haar onderwijs ten tijde van corona 
Toen ons als school werd gevraagd of wij het leuk vonden om ook een bijdrage te leveren 
voor uw wijkblad, hoefden we niet lang te denken. Want Geleen-Zuid / De Kluis is ook onze 
wijk en we vertellen heel graag het een en ander over onze school. 
Het verzoek kwam vlak voor de jaarwisseling en we hadden toen niet kunnen bedenken, in 
welke vreemde tijd we ons nu zouden bevinden. Corona beheerst op dit moment het dage-
lijkse leven en dat geldt ook voor ons als onderwijsinstelling. Waar we voor de corona    
uitbraak “iets deden aan lessen of lesmateriaal in een digitale wereld”, kunnen we op dit 
moment niet anders stellen dat het alleen nog maar Itslearning is dat de boventoon voert!  
 
Onderwijs op afstand – een fikse klus 
Onze docenten zetten de lessen en opdrachten digitaal klaar en de leerlingen halen de stof op om er thuis via hun  
computer of iPad aan te werken. Maar ook live lessen, waar de docent rechtstreeks via computer contact heeft met zijn 
of haar klas, zijn inmiddels een vertrouwd gezicht. We hebben zelfs al de eerste schoolexamens op afstand kunnen  
afnemen, wie had dat ooit gedacht! Natuurlijk lopen we nog regelmatig tegen zaken aan die beter kunnen. En de  
overbelasting van digitale leeromgevingen als Itslearning (omdat half Nederland nu op deze wijze werkt) is natuurlijk ook 
een complicerende factor. Maar we doen ons best en elke dag leren we en gaat het beter. 
 
Supertrots 
Als ik dan even een stap terugzet en kijk wat er in zeer korte tijd onder hoge druk door onze collega’s, zowel docenten 
als ondersteunend personeel is gerealiseerd, dan kan ik alleen maar trots zijn. Trots, omdat velen van ons in het diepe 
moesten springen en hun vertrouwde omgeving en lessen hebben moeten loslaten. 
Maar zeker is het woord trots ook van toepassing op onze leerlingen. Zonder al te veel opmerkingen of vragen zijn zij 
meegegaan in de voorgestelde veranderingen en lukt het de meeste leerlingen, van basis beroeps tot aan gymnasium, 
om het onderwijs op deze wijze te volgen. Een enkeling heeft meer tekst en uitleg nodig, maar ook daar wordt waar  
mogelijk voor gezorgd. 
 
Dankbaar voor alle hulp 
Het doet zo goed om te merken dat we het samen doen. Als school ben je een gemeenschap en in tijden als deze merk 
je pas hoe sterk die saamhorigheid is en dat we er voor elkaar zijn. Wij hebben vrij snel geregeld dat ook leerlingen met 
ouders in vitale beroepen of met een kwetsbare thuissituatie toch op school terecht kunnen.  
Er waren ook leerlingen die niet de beschikking hadden over een laptop of iPad. Dat probleem hebben we met hulp van 
de gemeente, raadslid Fredrix-Pilon en Michel van Dijke van Petje Af Zuid Limburg op weten te lossen.  Door o.a. hun 
inzet kunnen we alle leerlingen toegang geven tot ons digitale onderwijs. 
Het Graaf Huyn College is dankbaar voor de initiatieven die ons ondersteunen, de fijne woorden van leerlingen en  
ouders in deze uitdagende tijd binnen het onderwijs.  
 
We missen jullie 
We hopen echter weer snel over te kunnen gaan tot de orde van dag en onze leerlingen weer in onze klas te mogen 
ontvangen. Want als er een ding is dat ons duidelijk is geworden: we missen onze leerlingen! Tot die tijd is  
voorzichtigheid het woord dat we bezigen. We wensen u dan ook vanuit het Graaf Huyn College sterkte toe in deze 
vreemde tijd.  
Pas goed op uzelf en uw naasten want dat is echt het belangrijkste dat telt! 
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Jaarmarkt  Geleen Zuid & de Kluis 

                                  

   
  

          Samen voor een schone wijk  

Hallo mede-wijkbewoners, 
Dit jaar zijn we weer met nieuwe energie door onze wijk 
gelopen om zwerfafval te rapen.  
In januari, februari en maart hebben we een mooie     
60 kilo verzameld.  
 

Daarna kwam de publiciteitsactie met een leuke column 
die we gedeeld met de media, politieke partijen en het 
gemeentebestuur. Jullie hebben vast het mooie artikel 
met foto in de VIA van 18 maart jl. gelezen. Vol trots 
droegen we toen voor de eerste keer onze groene   
hesjes “Vrijwilliger, Schone Wijk”. Ook streekomroep 
“Bie Os” schonk aandacht aan de acties. Vier politieke 
partijen reageerden hierop. 
 

Samen met het Wijkplatform wilden we op de Landelijke 
Opschoondag ( 21 maart) met zoveel mogelijk         
wijkbewoners de wijk in trekken. Helaas, Coronacrisis, 
afgelast. 
 
Toch wil het Wijkplatform proberen om op 27 juni deze Opschoondag in de herhaling te plaatsen. De Landelijke         
Opschoondag is vastgesteld op 19 september 2020.  
 
Wij houden je op de hoogte. Als Schone Wijk Team gaan we zelf vanaf juli weer aan de slag op: 
 

  11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december. 

elke 2
e
 dinsdag in de maand, 14.00 uur, ’t Wiekhoes, Bachstraat 5, Geleen-Zuid. 

 

Ondertussen gaat het verhaal gewoon verder; hier enkele superverhalen uit ons team. 
“Nu ik zelf niet mag gaan, - risico-opa, weet je wel - doet mijn kleinzoon het! Tot mijn grote verbazing stuurt hij mij een 
foto van hem met een zak zwerfvuil. Hij had de schoolroute gelopen en onderweg afval geprikt.” 
“We hebben op een mooie zondag geprikt met zijn drieën, en meteen PMD gescheiden van restafval. Víjf volle zakken in 
totaal! We kregen ontzettend veel duimpjes en complimenten van voorbijgangers. De hesjes werken perfect. Én een 
nieuwe raper meldde zich bij ons! 

 “Weet je, ik ga gewoon door. Het is heerlijk in de buitenlucht         
   en elke dag doe ik een stukje.” 
 

Volg ons:  
 
     schonewijkzuid@gmail.com  

     www.geleenzuid.nl        

     app naar: 06-20 28 02 41 

 

Doe ook mee om onze wijk  

schoner en mooier te maken! 

mailto:schonewijkzuid@gmail.com
http://www.geleenzuid.nl
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Jaarmarkt  Geleen Zuid & de Kluis 

                                  

   
  

          

Het Wijkplatform wilde in 2020, na het niet doorgaan in 2019, de jaarmarkt voor de bewoners van Geleen-Zuid en de Kluis 

nieuw leven inblazen in een geheel nieuw concept. De locatie zou het gebied rond Wijkcentrum Amusant (bij winkelcentrum 

Zuidhof) zijn. Vivantes en het Plenkhoes zouden hierin samenwerken met het Wijkplatform. 

 

De jaarmarkt nieuw concept had als thema “Samen Beleven” waarbij aan culturele activiteiten voorrang zou worden       

gegeven waaronder inbreng van mensen die hun hobby, allerlei soorten uitingen van kunst en creativiteit, graag zouden 

willen delen. Kortom, het had een markt moeten worden waar  lokale culturele uitingen de boventoon zouden voeren. 

 
Daarnaast zou op een gedeelte van de markt aan particulieren de mogelijkheid worden geboden om via een gehuurde 

marktkraam spullen van de zolder/kelder te verkopen. De culturele uitwisseling zou worden bevorderd door het inrichten 

van een culinair plein, waar door verschillende wijkbewoners afkomstig uit diverse landen  het resultaat van hun kookkunst 

bewonderd en geproefd zou kunnen worden. 

 
Ook wilde de organisatie diverse maatschappelijke instellingen de gelegenheid bieden om zich te presenteren op onze 

jaarmarkt. 

 

In het voorgaande leest u natuurlijk vaak “wij zouden”.  

Ja, door de coronacrisis kan deze, daar zijn wij als organisatie volledig van overtuigd, ongetwijfeld leuke activiteit helaas 

niet doorgaan in augustus 2020 maar wordt noodgedwongen doorgeschoven naar 2021. Maar, niet getreurd, in 2021     

maken we er gewoon, bij wijze van spreken, een dubbel feest van met naast de reeds genoemde geplande activiteiten ook 

sport en spel, een hapje en een drankje en veel muziek van lokale artiesten. 

 

Te zijner tijd komt de organisatie zeker bij u terug met het alsdan opgestelde              

programma. 

 

De organisatie 

http://www.druk-printservice.nl/
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                 Gebiedsvisie Geleen - Zuid & de Kluis in 2030 

Geleen-Zuid & de Kluis in 2030 

Samen met een vertegenwoordiging van het Wijkplatform, de Hoogbouwcommissie, Huurdersbelangenvereniging Geleen 

en een vijftiental wijkbewoners, werken gemeente en ZO Wonen aan een gebiedsvisie voor Geleen Zuid en Kluis. Deze   

gebiedsvisie moet vooral aangeven welke woon- en leefomstandigheden er nodig zijn voor een leefbare toekomst in deze 

wijken. 

Drie onderdelen van de gebiedsvisie 

De samenwerking heeft inmiddels geresulteerd in een drietal documenten: een ‘Analysedocument’ (analyse van de huidige 

situatie), een ‘Visie op hoofdlijnen’, en een ‘concept-wijkontwikkelingsplan’. In het ‘Analysedocument’ is alle beschikbare 

informatie over de wijken bij elkaar gebracht in verschillende rubrieken. In de ‘Visie op hoofdlijnen’ staat wat het gebied en 

de wijken nodig hebben voor een leefbare toekomst. Welke ambities en doelstellingen we daarbij hebben, welke keuzes we 

moeten maken én hoe we deze ambities succesvol kunnen realiseren. In het Wijkontwikkelingsplan staat wat we in de    

periode 2016-2030 willen gaan doen in de wijk. Nadrukkelijk ‘willen’. Want de plannen voor renovatie, sloop en nieuwe    

woningen in het focusgebied zijn nog niet definitief. Tot 2030 is immers een lange periode, waarin uitgangspunten kunnen 

veranderen en we plannen moeten bijstellen. 

Het proces 

Analysedocument, visie en concept-wijkontwikkelingsplan zijn besproken met een brede vertegenwoordiging van bewoners 

en andere belanghebbenden in de wijk, wijk breed gepresenteerd, en goedgekeurd door het college van B&W van  

Sittard-Geleen en het bestuur van ZOwonen. 

 

Vastgesteld 

Op 17 december is de Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis door de gemeenteraad en het bestuur van ZOwonen vastgesteld. 

Voorafgaand hieraan heeft het ontwerp Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis van 9 juli tot en met 2 september 2015 ter inzage 

gelegen en is er ruimte geweest om formele zienswijzen in te dienen. Na verwerking hiervan zijn de drie documenten van de 

Gebiedsvisie Geleen-Zuid en Kluis eind 2015 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad en ZOwonen. Nu de      

Gebiedsvisie is vastgesteld, kan worden gestart met de verdere uitvoering. Ook hiervoor geldt: sámen met de wijk werken 

we aan (de voorbereiding van) de uitvoering. 

 

Acties op korte termijn 

Het ontwikkelen van een gebiedsvisie kost tijd. Maar uit de samenwerking met de vertegenwoordiging van wijkbewoners zijn 

ook diverse acties voortgekomen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, die snel opgepakt kunnen worden.  

De uitvoering van deze acties op de korte termijn is opgenomen in de gemeentelijke Stadsdeelplannen voor Geleen Zuid en 

Kluis. Voor 2014 en 2015 is hiervoor eenmalig extra budget toegekend. 

 
Meer weten? 
Alle verslagen en rapporten zijn beschikbaar via:  
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/
Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030  
 
Op bovengenoemde pagina staan diverse LINKS naar onderstaan-
de documenten: 
 
 

https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=98f56ece-e446-44aa-840c-e3c2e9f52838&type=org&&
https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=1b257501-34c8-4918-b964-a598e60e11d3&type=org&&
https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=a8ed0f0e-ffd7-4d58-a687-2f10c1393f8c&type=org&&
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College
https://www.zowonen.com/
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Visie_en_beleid/Leefbaarheid/Geleen_Zuid_en_Kluis_in_2030
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Werk in uitvoering en projecten 
© Piet Besselink 

Kruising Op de Vey - Beekhoverstraat - Norbertijnenstraat                foto’s door Piet Besselink 

Tegen de tijd dat u ons Wijkblad weer in de brievenbus heeft liggen is de  
Beekhoverstraat weer helemaal gereed voor de toekomst. De nieuwe       
riolering is tevens gescheiden in een vuilwaterriool en regenwaterriool. 
 
Alle werkzaamheden en projecten welke in uitvoering zijn en ook die in  
voorbereiding zijn vindt u terug op de website van onze gemeente  
sittard-geleen.nl  
 
Klik vervolgens op het plaatje Werk in uitvoering, zoals hiernaast is te zien. 

Beekhoverstraat de grens tussen Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis met Wijkplatform Oud-Geleen 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Werk_in_uitvoering_en_projecten
https://www.sittard-geleen.nl
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Kent u uw wijk?  Deel 9 de Sint-Jansmolen 
© Ton Wolters  

Uit documenten van 1340 is bekend dat tot de nederzetting 
Sint-Jansgeleen (tussen Sweikhuizen en Spaubeek) een    
herenhuis, een neerhof (=hoeve) en een aan de Geleenbeek 
liggende graanmolen behoorden. 
 
Uit deze stukken blijkt dat men van de olie- en volmolen van 
Neder-Spaubeeck (=Oude Kerk) over de beide oevers van de 
Geleenbeek naar de graanmolen bij Genhoes kon gaan. 
Zie hiervoor:  Kent u uw wijk? deel 8 

Langs de gehele loop van de Geleenbeek hebben ooit 
21 watermolens gestaan. 
Het merendeel ervan is volledig verdwenen of zijn 
slechts restanten van aanwezig. 
Van deze molens zijn er slechts 6 behouden gebleven, 
waarvan er nu nog 4 maalvaardig zijn. 
100 Meter stroomafwaarts van de huidige                  
Sint-Jansmolen, richting Biesenhof, lag omstreeks 1150 
een eerste molen, de Busschopsmolen.  
Rond 1400 moest deze plaatsmaken voor een tweede 
nieuwe molen, waarschijnlijk  op de plaats van de     
tegenwoordige molen. 

Deze tweede molen werd rond 1775 gesloopt en vervangen door de huidige derde molen. Ze  werd, evenals het    
ernaast liggende herenhuis,  gelijktijdig gebouwd door prins Charles Joseph de Ligne. 
In 1779 verkocht de Ligne zijn bezittingen aan Nicolaas Willems, de schatbewaarder van de prins-bisschop van Luik. 
Een nichtje van deze Nicolaas Willems erfde in 1788 alles. Zij trouwde met Claude Joseph Romain, comte De Marchant 
et d'Ansembourg. Deze familie bleef tot 1914 in het bezit van huis Sint-Jansgeleen en de molen; sinds die tijd is het  
gehele molencomplex met het aanliggende herenhuis particulier bezit. 
Tot de Franse Tijd was de Sint-Jansmolen een banmolen, hetgeen betekende dat de boeren van Spaubeek, Beek, 
Genhout en Kelmond er hun graan moesten laten malen. Ze maakten hiertoe eeuwenlang gebruik van de oude  
verbindingsweg, de Meulewaeg, thans Manegeweg tussen Genhout , Houbelrade (nu Hobbelrade)  en  
Neder-Spaubeeck. Met de komst van het Franse leger van Napoleon in 1795 werden alle oude herenrechten met de 
daaraan verbonden privileges vervallen verklaard. De Beekse boeren waren nu niet meer verplicht hun graan op de 
Sint- Jansmolen te laten malen en bouwden in 1801 hun eigen molen aan de Schimmerterweg, de Hubertusmolen bij 
Klein-Genhout. 
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Kent u uw wijk?  Deel 9 de Sint-Jansmolen 
© Ton Wolters  

   
  

Deel 9 de Sint-Jansmolen 
© Ton Wolters  

Vanaf de Geleenbeek werd het water via de molentak en de maalsluis naar de kanjel (=toevoergoot) geleid. Ter plaatse 
was er zo’n groot hoogteverschil dat er gebruik gemaakt kon worden van een bovenslagrad. Dit waterrad had een door-
snede van 3 meter en was bijna 2 meter breed. Deze afmetingen waren overigens gebruikelijk bij oude  
waterraderen. De maalinrichting zelf bestond uit drie maalkoppels. In 1939 werd er een turbinegebouw met een  
Generator bijgebouwd. (foto hierboven) De turbine had een eigen watertoevoerleiding met sluis. De opgewekte  
elektriciteit was uitsluitend voor eigen gebruik. In 1962 werd het maalbedrijf stilgelegd en het turbinegebouw afgebroken. 
In 1965 kocht het Waterschap Geleen- en Molenbeek het stuwrecht af, werd de dode molentak  gedempt en de loop van 
de Geleenbeek ter plekke verlegd naar de huidige situatie. Het waterrad met de kanjel en de achterliggende molentak 
bleven gehandhaafd, zodat het gebouw aan de achterzijde nog steeds op een watermolen lijkt. (foto’s vorige pagina) 
In het molengebouw is de maalstoel met het gangwerk nog oorspronkelijk. Van het maalgedeelte op de steenbedding 
bleef nauwelijks iets gespaard.  Van de drie maalkoppels resteren allen nog maar de liggers. Verder werd de lager  
liggende maalvloer opgehoogd tot de hoogte van de huidige binnenplaats. 

In 2015 werden achter de tennisbanen, bij reconstructiewerkzaamheden aan de bedding van de Geleenbeek 
houtresten aangetroffen. Uit nader archeologisch onderzoek van RAAP bleek dat het 15 heipalen en een deur 
van een vierde, nog onbekende, watermolen waren die omstreeks 1550 op deze plek gestaan heeft.  

Bronnen:  
RCE Amersfoort, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, register van rijksmonumenten 
Sint-Jansgeleen, Arthur Schrijnemakers, 1985 
Becha, Tijdschrift Heemkundevereniging Beek, 1991, Paul Mennens 
Geschiedenis van Geleen, deel 1, Arthur Schrijnemakers, 1998 
RAAP Weesp - notitie 5929: Herinrichting Geleenbeek Corio Glana,  
De Geleenbeek, Cultuurhistorisch Genootschap in Limburg, 2019 
Interview met Paul de Wit, amateurhistoricus uit Spaubeek 
Wikipedia; sint-jansmolen 
 
Foto’s; 
Beeldbanken van de Heemkundeverenigingen Geleen en Beek,  
RCE Amersfoort, RAAP en Paul de Wit 



 blz 12 

 

   

  
                                              Kleur in Geleen-Zuid!         

© Maud Sijstermans  

Wie in Geleen-Zuid woont, kan het enorme felgekleurde vraagteken op de gevel van de Van Goyenflat niet zijn ontgaan. 
Het hield de gemoederen bezig. Dat bleek ook 5 maart jongstleden, toen medewerkers van ZOwonen buurtbewoners 
in de Zuidhof uitnodigden te komen meedenken over de ontwikkeling van de wijk. Naast de hoogwerker - die was 
geïnstalleerd om de flat, haar omgeving én het grote vraagteken beter te kunnen bekijken - stonden de eerste bewoners 
te wachten. Ze waren heel nieuwsgierig én enthousiast! 
  
Medewerkers van ZOwonen stelden gedurende de hele middag bewoners, die de Zuidhof bezochten, vragen over de 
identiteit van de wijk en hun wensen. Wat zouden zij doen met 1 miljoen voor Geleen-Zuid? Wat is de mooiste plek en 
herinnering in deze buurt? En wie staat er symbool? Aansluitend werden deze zelfde vragen in de Van Goyenflat zelf 
gesteld. De hele dag door werden er zowel in de Zuidhof als in de flat fijne gesprekken gevoerd en toffe ideeën         
aangedragen.  
Het was een heel geslaagde middag! Alle reacties van die dag worden meegenomen in het ontwikkelen van de wijk. 
  
Een wijk die volgens ZOwonen én de bewoners wel wat kleur, meer saamhorigheid en een betere leefomgeving kan 
gebruiken. Kleur zal er letterlijk komen in de vorm van een muurschildering – mural -  op de gevel van de Van Goyenflat. 
De eerste ideeën hiervoor zijn opgedaan en er zullen de komende periode nog meer ideeën worden verzameld. Aan de 
hand van alle reacties zal een artiest worden gezocht. 
  
De huidige situatie maakt dat ZOwonen helaas verschillende vervolgacties heeft moeten cancelen. Maar… ze zijn op 
zoek gegaan naar alternatieven! Zo ontvingen de bewoners van de Van Goyenflat voor de paasdagen kleurplaten. Door 
middel van deze kleurplaten konden bewoners zelf de gevel van de flat en de binnentuin ontwerpen. De 10 beste ont-
werpen vielen bovendien in de prijzen! Nog een kaart thuis liggen die bij de ZO! werd meegeleverd? Die kun je ook nog 
steeds op de bus gooien. En via mijngeleenzuid@zowonen.nl kun je je aanmelden om met ZOwonen intensiever mee 
te denken over de ontwikkeling van jouw wijk!  
  
Houd ZOwonen in de gaten… 

https://www.zowonen.com/
https://www.zowonen.com/
mailto:mijngeleenzuid@zowonen.nl
https://www.zowonen.com/
http://www.zowonen.com/
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 Het nieuwe Bastionhotel  
een mooie aanwinst voor de Zuid-as van Sittard-Geleen 

 © Harry Wauters  

   

      Een nieuwe lente, een nieuw geluid… 
Voor Mignon zeker, maar voor jou misschien ook wel? 

© Harry Wauters  

Ze waren er in april helemaal klaar voor, de medewerkers van het nieuwe Bastionhotel: een Paasweekend vol met toeristen 
en de week daarna volle bak met wielerploegen en fietsfanaten tijdens de Amstel Gold Race. Het nieuwe hotel is voltooid 
en op de plaats van het oude hotel ligt er nu een ruime, met groen omlijste parkeerplaats. Het had allemaal zo maar        
gekund, maar het mocht niet zo zijn. Door de Corona pandemie staat het toerisme op een laag pitje en evenementen, zoals 
de Amstel Gold Race mogen even niet. Vooral het zakelijke hotelbezoek draait momenteel min of meer door. Maar wat  
jammer voor iedereen, want het ziet er toch wel sjiek uit, dit nieuwe hotel. 
 
Van buiten is het een prachtig gezicht, als je Geleen langs de Rijksweg Zuid komt binnenrijden. Behalve de Meta-Sequoia 
bomen in de berm doet niets meer denken aan het oude Bastion-gebouw. Binnen een jaar tijd heeft er ter plekke een      
metamorfose plaatsgevonden. Er is er niet alleen een dubbel zo groot hotel gebouwd met 91 kamers, maar er is door          
Bastion ook een grote kwaliteitsslag gemaakt. Als je binnen de gezellige hal binnenstapt ademt de moderne ambiance licht 
en ruimte. En wanneer een enthousiaste medewerker je ook nog de liften laat zien dan word je plezierig verrast. In die liften 
proef je de nostalgie van de Maurits. Prachtige wandversieringen met bouwkundige tekeningen van de oude mijn            
herinneren aan het bijzondere verleden van onze regio. En op meer plaatsen in het hotel kun je nog herinneringen aan het 
mijnbouw-verleden van onze stad aantreffen. De architecten hebben zo de verbinding met de regio proberen te leggen.    
En dat lijkt ze goed gelukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ruime parkeerplaats kent nog een verandering vergeleken met vroeger. De toegang tot de parkeerplaats wordt met  
slagbomen gecontroleerd. Dit is gedaan omdat voorheen sluipverkeer richting Jos Klijnenlaan wel eens voor gevaarlijke  
situaties voor nietsvermoedende hotelgasten op de parkeerplaats zorgde. Het is te hopen dat de Corona-ongemakken snel 
verdwijnen, zodat de medewerkers kunnen genieten van een fijne werkplek en dat iedereen, die onze regio bezoekt en een 
overnachting zoekt, kan genieten van een comfortabel bed in dit nieuwe Bastionhotel. 

Onze website al eens bezocht? 

 

www.geleenzuid.nl 

 

Boordevol informatie en foto’s  

en terugkijken in Wijkbladen  

van voorgaande jaren.  

Ook het boek 50 jaar  

Geleen Zuid  

staat er in z’n geheel op 

met veel extra foto’s 

http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
http://www.geleenzuid.nl/
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      Een nieuwe lente, een nieuw geluid… 
Voor Mignon zeker, maar voor jou misschien ook wel? 

© Harry Wauters  

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ is een van de markante uitspraken van onze voormalige voetbal-legende  
Johan Cruijff. En dat is iets, wat we ons in deze door het Corona-virus bepaalde tijd maar voor ogen moeten  
houden. Zelden is onze samenleving zo ontwricht geweest door een gebeurtenis, dan door deze wereldwijd om zich 
heen grijpende infectieziekte. Allerlei vanzelfsprekendheden kunnen ineens niet meer. Pas als het er niet meer is, 
dan merk je wat je allemaal mist… 
 
Bevrijdingsconcert geannuleerd, helaas! Benefietconcert ten bate van het Franse orgel ook gecanceld, spijtig.  
Wekenlang geen koorrepetitie, jammer! Ongezellig, als je niet naar je wekelijkse repetitie kunt gaan in De Hanenhof. 
Verplicht zoveel mogelijk thuis zitten. Langzaam dringt het tot ons door wat we missen en realiseren wij ons wat 
Mignon voor ons, koorleden, betekent. De sociale betekenis van het samen zingen; na afloop nog wat nakaarten en 
onder een glas de dingen van de dag met elkaar doorspreken. Hoe doe je dat straks in een anderhalve meter  
samenleving? Hoe weer samen repeteren en een fijne sociale gemeenschap vormen? Hoe kunnen we weer mooie 
concerten geven? 
 
Veel vragen en niet direct een antwoord.  Een ding is zeker. We kunnen niet op de oude voet verder. Na een paar 
maanden zonder repetitie moet iedereen er weer in komen. Er komen nieuwe plannen, nieuwe concerten en  

mogelijk een aangepaste manier van repeteren. Iedereen 
moet een nieuwe start maken. En dan kom ik bij die  
beroemde uitspraak van Johan Cruijff: Wat is dan het  
voordeel van dit moment? Nu is het namelijk wel het ideale 
moment om lid te worden van ons koor. Je hoeft namelijk 
niet op een rijdende trein te springen, maar kunt gewoon 
mee opstarten met het koor. Als je wat meer kleur en klank 
aan je leven zou willen geven? Met Mignon bijvoorbeeld 
zingen op een Schuttersfeest, of een groots  
bevrijdingsconcert zingen in de Schouwburg  
De Domijnen? Kerstliederen zingen voor de bewoners van 
Zuyderland Glana, of de Nachtmis in ons ziekenhuis  
opluisteren? Optreden samen met een van onze  
muziek-corpsen? Dat ligt allemaal in je bereik als je nu 
instapt. Ook je partner is hartelijk welkom bij de activiteiten 
van Mignon. En dat is veel meer dan alleen maar  
repeteren en af en toe een concert. Mignon kent een rijk 
verenigingsleven en voelt zich breed gedragen o.a. door 

zijn vriendenkring en door de vele trouwe sponsoren. Wij staan voor je klaar om je te ontvangen en je wegwijs te 
maken. Durf jij jezelf die nieuwe kans te geven?            
 

Voor meer info: www.mignon-geleen.nl            

Maandagavond: Mignon-avond in de Hanenhof  

 
 Penningmeester ( zo spoedig mogelijk) 
 
 Redactielid of leden t.b.v. opmaak wijkblad en binnenhalen 

van adverteerders 
 

Meer weten en/of interesse?   

Maak het kenbaar bij  secretaris@geleenzuid.nl 

Gezocht voor het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis: 

http://www.mignon-geleen.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
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