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Colofon  
  Voorzitter:    Andries Bosma 06 - 86 67 29 71      voorzitter@geleenzuid.nl 

  Secretaris:    Jos Raven  06 - 37 19 99 54      secretaris@geleenzuid.nl 

  Penningmeester:   Joyce Bergholtz    06 - 87 32 45 44       penningmeester@geleenzuid.nl 

  Redactiecommissie:  Piet Besselink, Andries Bosma, Ton Cuijpers en Ton Wolters    

                                    Mailadres:          redactie@geleenzuid.nl 

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

  Website:      www.geleenzuid.nl 
   

Uw vereniging gratis in dit Wijkblad? 
Dat is mogelijk. Er zijn wel enkele voorwaarden: 

 Tekst aanleveren in Word (doc, docx) of als “platte tekst zonder opmaak” ( txt) 

 Maximaal 1 A4 tekst, inclusief foto’s 

 Foto’s minimaal 150dpi (liever 300dpi) (jpg) 

 Totaaloverzicht voor lay-out wens mag worden meegestuurd 

 Redactie kan – indien nodig – het aangeleverde document tekstueel aanpassen/inkorten. 

 Zijn er twijfels? Stuur dan uw vraag of reactie aan: redactie@geleenzuid.nl 
 

Hyperlinks (koppelingen)  
In de Pdf versie van het Wijkblad zitten diverse hyperlinks in de logo’s en foto’s verwerkt. Deze verwijzen naar de 
betreffende website en/of artikel. Alle Pdf versies zijn altijd terug te vinden op onze website via:  
                                                                                    www.geleenzuid.nl/wijkbladen 
 

 Disclaimer 

  De inhoud van dit wijkblad van het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks de in acht   

  genomen zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de informatie in het wijkblad verouderd is of onjuistheden bevat.   

  Het Wijkplatform Geleen Zuid & de Kluis is nimmer aansprakelijk voor de door derden voor plaatsing in het wijkblad aangeleverde  kopij.  

  Dit, inclusief de eventueel daarin opgenomen foto’s en of andere afbeeldingen, waarop mogelijk het auteursrecht van toepassing is.  

  Tenslotte  kan het Wijkplatform nimmer aansprakelijk zijn of worden gesteld voor schade, die het directe of indirecte gevolg is van de  

  plaatsing van kopij van derden in het wijkblad. 

  Voor zover deze aansprakelijkheidsuitsluiting niet juist of onvoldoende is, geldt dat de in de disclaimer op de website van het  

  Wijkplatform (www.geleenzuid.nl) opgenomen voorwaarden en uitsluitingen, aanvullend en van overeenkomstige toepassing zijn.  

mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:penningmeester@geleenzuid.nl
mailto:redactie@geleenzuid.nl
mailto:webmaster@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/
mailto:redactie@geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/wijkbladen
http://www.geleenzuid.nl
http://www.geleenzuid.nl/
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 Aan de Wijkbewoners  
               van Geleen-Zuid & de Kluis          
                   © Andries Bosma 

Vrijdags zit ik ’s middags in de Zuidkamer. Als het weer 
dat toelaat staat de buitendeur open. Je hoort dan een 
continu gezellig geroezemoes vanaf het binnenplein van 
de Zuidhof. Het centrum van Geleen-Zuid leeft! 
 
Vanuit de Kluis bereiken ons af en toe signalen dat de 
focus teveel op Geleen-Zuid zou liggen. Toch is dit niet 
zo. ZOwonen noemt haar grote renovatieproject Geleen
-Zuid; waarschijnlijk omdat de grote flats die gesloopt 
gaan worden immers in Zuid staan. Een groot gedeelte 
van het project ligt toch echt in de Kluis. 
  
Als voorzitter van het wijkplatform neem ik ook deel aan 
de begeleidingsgroep voor de vernieuwbouw van 
Glanerbrook. Een in het oog springend project, waarbij 
de aansluiting met het Burg. Damenpark grote aandacht 
krijgt. Binnenkort komt er een museum over 90 jaar     
Damenpark, samen met een info center over het nieuwe 
Glanerbrook.  
 
De winkels in De Kluis en Marisstraat dragen hun  
steentje bij aan de sponsoring van de Dag van de Wijk, 
evenals als die van Zuidhof en de Barbarastraat. Deze 
dag (op zondag 26 juni) is voor àlle inwoners van de 
Kluis en Geleen-Zuid. Dit geldt ook voor het laatste 
weekend van augustus ten aanzien van                      
“De Buurtcamping”, een nieuw initiatief binnen onze  
gemeente dat voor Geleen-Zuid en de Kluis wordt     
georganiseerd. Ook hier is de naam niet geheel juist, 
echter, …… we nodigen mensen van de Kluis net zo 
dringend uit om mee te doen als die van Geleen-Zuid. 
 
 
 
 

 De Kluis is een oude wijk en die langzaam volgebouwd 
werd. Er zijn families die al meerdere generaties daar hun 
thuis hebben. Dat zorgt voor verbondenheid en een  
hechte gemeenschap. Geleen-Zuid is zo’n 50 tot 60 jaar 
geleden in korte tijd volgebouwd. Nu vindt er in snel    
tempo verandering plaats en dat gaat straks in een nog 
sneller tempo als alle revitalisering en (ver)nieuwbouw 
vorm gaan krijgen. 
  
Je ziet nu al steeds meer wijzigingen in de wijk. Heel   
recent is de verkoop van de Van Arskerk. Een halve eeuw 
geleden werd deze kerk gebouwd als vervanging van de 
noodkerk op de hoek Barbarastraat - Lienaertsstraat. Men 
wilde aanvankelijk een multifunctioneel  kerkgebouw, 
waarin de kerk, de lagere school en een gemeenschaps-
huis plaats zouden hebben. Het bisdom blokkeerde dit 
modernistische idee en wilde alleen een sacrale ruimte. 
Nu gaat het onderwijs dit gebouw overnemen en          
gebruiken voor de basisschool, kantoorruimte voor haar 
stichting en gemeenschappelijke functies.                      
Het oorspronkelijke plan komt nu echt in dit gebouw tot 
uiting. 
 

Tot slot, we hebben opnieuw geprobeerd een wijkblad te 
maken met veel informatie over de wijk en voor de wijk. 
Alleen degenen met een NEE-NEE sticker zullen het wijk-
blad helaas moeten missen. Maar in de Zuidkamer liggen 
genoeg exemplaren om mee te nemen.  
Het wijkblad blijft gratis en hopelijk biedt het u veel lees-
plezier  
 

Andries Bosma 
Voorzitter Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis 

 

Nieuwe appartementen Geleen-Zuid in de verhuur 
 

Van 16 tot en met 29 mei staan de nieuwe appartementen aan de Rembrandtlaan, Jos Klijnenlaan en Breitnerstraat 
op thuisinlimburg.nl. Interesse? Reageer dan in deze periode via thuisinlimburg.nl. 

http://www.geleenzuid.nl/index.php
http://thuisinlimburg.nl/
http://thuisinlimburg.nl/
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                                                                                                                                            Stadsdeelwethouder  
              ©  Leon Geilen  

 

 Kinderen van basisschool Reuzepas kijken naar de toekomst
                                                                                 

Beste inwoners van Geleen-Zuid en de Kluis, 

 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het nog 

niet duidelijk of ik ook de komende vier jaar weer       

wethouder in Sittard-Geleen mag zijn. De uitslag van de 

in maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen ziet er 

wel heel gunstig uit. Hopelijk mag ik de komende       

periode, net als de afgelopen acht jaar, weer iedere dag 

werken aan het nog mooier maken van onze gemeente. 

Nu nagenoeg alle coronamaatregelen zijn opgeheven, 

komt het verenigingsleven weer langzaam tot bloei. De 

activiteitenkalender wordt steeds uitgebreider. Dat is 

heel fijn om te zien. Eind juni staat weer de Dag van de 

Wijk op de planning. Er zijn dan maar liefst vier          

verschillende markten te vinden. Ik hoop u dan allemaal 

te zien.   

U heeft vast al gezien dat verschillende groenstroken in 

de wijk een andere invulling gekregen hebben.           

Het wijkplatform, ZoWonen en de gemeente hebben 

met hulp van Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen 

en bassischool De Reuzepas op deze plekken bloemen-

weides aangelegd. Tuinen van Zuid coördineert de     

aanleg van de bloemenweides. Bloemen zien er        

natuurlijk veel leuker uit dan gras en daarnaast zijn ze 

ook nog eens goed voor de insecten. 

 

 In de zomer zal de Buurtcamping voor het eerst te   

vinden zijn in Geleen Zuid. Een initiatief waarbij buurt-

bewoners samen een camping opbouwen, voor elkaar 

activiteiten organiseren en elkaar beter leren kennen. 

Hopelijk gaan veel buurtbewoners genieten van een 

zorgeloze vakantie dicht bij huis. 

Er wordt hard gewerkt aan een leefbare toekomst voor 

de wijk. De sloop of renovatie van woningen is         

natuurlijk het meest zichtbaar, maar er gebeurt zo veel 

meer. Ik wil iedereen adviseren eens een kijkje te    

nemen in de Zuidkamer (te vinden in winkelcentrum 

Zuidhof). Daar kunt u zien wat er allemaal gedaan 

wordt om deze wijk mooier te maken.                         

De maatschappelijke partners die in de wijk actief zijn 

bieden iedere week ook interessante activiteiten aan 

voor alle buurtbewoners. Samen zijn wij Geleen-Zuid! 

 

Leon Geilen  

Stadsdeelwethouder Geleen-Zuid & de Kluis 

  
Afspraken via het secretariaat 
Telefoon: (046) 477 81 17 
E-mail: wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl    
 

 
 
 
 

 OCO staat voor Onafhankelijk Cliënt Onder-steuner.  

Wij staan mensen bij met hulpvragen zoals het voorbereiden 

voor een zogenaamd “Keukentafel-gesprek”. 

Sinds 8 december is Geleen-Zuid en de Kluis er ééntje rijker. 

Léon Lemmens heeft de cursus met goed gevolg afgelegd en 

is op dit moment de jongste OCO van  Limburg namens de 

KBO Limburg. 

Voor vragen m.b.t. de WMO of anderszins, zoals zorg of     

financiën kunt u een afspraak maken. 
 

Mail naar kbo.dekluis@gmail.com  

of  bel naar  06 - 41 72 83 73 

OCO de helpende hand en het luisterend oor voor U 
 

                                                             Wat is een OCO?  ©  Léon Lemmens 

https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners
mailto:wethouder.leongeilen@sittard-geleen.nl
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College/Wethouder_Leon_Geilen
https://www.facebook.com/KBOGeleenZuidenKluis
mailto:kbo.dekluis@gmail.com
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 Kinderen van basisschool Reuzepas kijken naar de toekomst 
                                                                                 © Lily Werner dir. Bs Reuzepas 

 
De kinderen van nu zijn de toekomst, daar zijn we ons op 
Bs Reuzepas heel erg van bewust en we doen er dan ook 
alles aan om onze kinderen hierop voor te bereiden door 
ze hier nu al over te leren en ze vooral ook mee te laten 
denken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste deel van de schooldag werken de kinderen 
natuurlijk aan rekenen, taal, lezen, spelling en schrijven 
want dat hebben ze hard nodig voor hun eigen toekomst. 
Maar in de middag passen we op school alles wat ze   
geleerd hebben toe in projecten. We zoeken dan naar  
projecten die te maken hebben met de wereld, maar ook 
met de wijk en met onze school, zodat het van veel      
betekenis is voor de kinderen en het dicht bij ze staat. 

Zo hebben we in februari met de hele school stil gestaan 
bij het afval dat we produceren. De kinderen onderzochten 
de prullenbakken in de klas, wat gooien we eigenlijk     
allemaal weg en scheiden we dat afval wel goed? Ook 
werden het schoolplein en de omgeving van de school 
onderzocht, wat ligt er op het schoolplein en in de struiken 
en hoe kunnen we dat beter doen? Tot slot trokken de 
hoogste groepen ook de wijk in en keken ze naar het afval 
dat ze daar op straat vonden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Op school verdiepten ze zich in het scheiden van afval 
en onderzochten ze wat we met dit afval zouden     
kunnen doen. Alle plannen werden gepresenteerd aan  
experts van de gemeente, RWM, Zo Wonen, stad-
makers, NME atelier en aan onze eigen expert meester 
Rudy Klaassen. Het was een  succes, de experts    
waren verwonderd over de prachtige ideeën die de  
kinderen hadden bedacht. Zo hadden ze wormenhotels 
gemaakt in emmers om de etensresten in te doen, ook 
wilden de kinderen meer en gekleurde prullenbakken in 
de wijk zodat ze goed herkenbaar in de wijk zouden 
zijn en ook hadden ze een plan voor al het plastic    
afval, “als dit gerecycled wordt, kunnen we er          
misschien broodtrommels van maken zodat de        
kinderen geen plastic zakjes meer hoeven mee te   
nemen”.  De experts waren van mening dat de         
kinderen een inspiratie waren voor alle volwassenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het is prachtig om te zien hoe enthousiast en           

betrokken de kinderen zijn, ze zijn een echte inspiratie 

voor onze school en voor onze wijk en ze zullen zich 

dit zeker blijven herinneren als ze zelf volwassen zijn. 
 

Als u meer wilt weten over al onze activiteiten kijk dan 

eens op onze website: www.reuzepas.nl 

of op onze facebook pagina: Bs reuzepas.  

https://reuzepas.nl/
https://www.facebook.com/Bs-Reuzepas-184776188739279
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Kent u uw wijk?  Van Arskerk 
Deel 13 © Ton Wolters  

 

Bouwgeschiedenis  

Noodkerk 
In 1963 kreeg J.L. Edixhoven, de rector van het 

nieuwe St. Barbaraziekenhuis, de opdracht van 

het bisdom een nieuwe parochie te gaan         

inrichten. De zondagsmissen werden toentertijd 

in de ziekenhuiskapel gelezen. Door de week en 

bij huwelijken en begrafenissen moest            

uitgeweken worden naar omliggende parochie-

kerken. Omdat deze situatie voor de explosief 

groeiende parochie zeer onwenselijk was, moest 

er op korte termijn een noodkerk komen. In     

december 1963 werden twee barakken afkomstig 

van het SBB-terrein overgenomen voor           

100 gulden en werden geplaatst op het zieken-

huisterrein, hoek Lienaertsstraat / Barbarastraat.  

De ene barak werd ingericht als noodkerk en 

bood plaats aan 300 personen. De andere barak 

werd ingericht als nieuwe kleuterschool   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige kerk 

Al in 1963 zocht het kerkbestuur contact met     

architect G.J. van der Grinten voor de bouw van 

een eenvoudige kerk, mogelijk met meerdere   

bestemmingen, die geen banken maar stoelen 

zou hebben. Zijn idee was dat de nieuwbouw een 

interconfessioneel karakter moest krijgen,      

hetgeen niet alleen in de tijdgeest paste, maar 

ook omdat de wijk uit 25% protestanten bestond, 

zodat een gemeenschapsidee beter vorm zou 

krijgen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De Van Arskerk ligt aan  
de Lienaertsstraat.  
Het is een zaalkerk, die  
niet direct herkenbaar is  
als een traditioneel  
kerkgebouw.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langzaam rees het idee om een gezamenlijke 

voorziening te bouwen, bestaande uit een     

lagere school, een gemeenschapshuis, diverse 

andere ruimten alsmede een sacrale ruimte.   

Dit alles zou gesitueerd worden op het        

Verdiplein. Een dergelijk plan sloot goed aan 

bij de wens van de bouwpastoor om de kerk 

meerdere bestemmingen te geven. Het bisdom 

gaf echter de voorkeur aan één sacraal        

gebouw, zonder school en een gemeenschaps-

huis.  
 

. 

Op 

Rijksweg Zuid 1B in Geleen. 

smartphone, wil je advies over hoe je je computer het beste kunt beveiligen of weten hoe je phishing

Stap dan gewoon eens op een dinsdagmiddag binnen.
 

TheChallengeZone in Geleen is een leerwerkbedrijf voor ICT

25 werkplekken voor stagiairs afkomstig van de ICT

TheChallengeZone aan de slag in een professionele werkomgeving.

Meer informatie over TheChallengeZone

https://www.thechallengezone.nl/
https://www.thechallengezone.nl/


 blz 7 

 

   

Kent u uw wijk?  Van Arskerk 
Deel 13 © Ton Wolters  

        

Vanwege de moeizame mening- en besluit-     

vorming werd in 1968  de samenwerking met    

architect Van der Grinten  beëindigd.  

 

De heer Keulers van het architectenbureau   

Couvee en Keulers was bereid om met de bouw-

pastoor in zee te gaan en een kerk te ontwerpen 

die los zou staan van de school,  waarbij ruimten 

apart gebruikt konden worden voor andere doel-

einden.  

De eerste steen werd op 31 mei 1971 gelegd.    

Tijdens de bouw werden nog enige wijzigingen 

doorgevoerd, waarbij de waterpartij werd ver-

plaatst, zodat de zangkuil groter werd.  

Kenmerkend voor het kerkgebouw waren:  

• een in het oog springende overluifelde      

ingang met daarnaast een waterpartij;  

• een zeer sobere altaartafel;  

• een uitnodigend, open karakter door de  

volop aanwezige glaswanden;  

• schuifwanden tussen de sacrale ruimte en 

de andere ruimten;  

• een buffetruimte, garderobe en toiletten .   

 

Veranderingen 

In 1979 bleek de zangkuil te klein en werd de  

vijver gedeeltelijk met een balkenlaag overspan-

nen. Een deel van de muur werd gesloopt, zodat 

het zangkoor meer ruimte kreeg. Omstreeks 1987 

werd de gehele vijver, zowel binnen als buiten, 

gedempt en werd het priesterkoor geheel op-

nieuw ingericht. De multifunctionele mogelijkhe-

den werden beperkt tot diverse soorten vergade-

ringen en de repetities van het zangkoor.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De kerk werd met ingang van Tweede 

Paasdag,18 april 2022 aan de eredienst 

onttrokken. Basisschool De Reuzepas 

gaat het gebouw gebruiken voor         

leslokalen ten behoeve van de boven-

bouw en het realiseren van een gemeen-

schappelijke ruimte, waarvan ook door 

andere partijen in Zuid en de parochie 

gebruik gemaakt kan worden.  

De Mariakapel blijft, op een andere 

plaats in het gebouw, behouden voor de 

parochie. 

 

Meer weten:  

Wikipedia =>  

Dr A. Jacobs en Drs. A.A. Wiekart – Kerken na 1940. 

Inventarisatie en waardenstelling kerkelijke bouwkunst 

na 1940, 2003). 

www.geleenzuid.nl  => 50 jaar Geleen-Zuid, door   

Piet Besselink, John Stork, Ton Wolters, 2010 

Studenten van TheChallengeZone helpen inwoners van Geleen gratis met  

technische ondersteuning rond  pc en smartphone  

Op dinsdagmiddagen kun je van 13:00 tot 16:00 uur bij hen terecht bij Stadslabs Sittard-Geleen in Sjoenk aan de  

Rijksweg Zuid 1B in Geleen. Dus: is je pc niet meer vooruit te branden, heb je moeite met het gebruik van je 

smartphone, wil je advies over hoe je je computer het beste kunt beveiligen of weten hoe je phishing-mails herkent? 

Stap dan gewoon eens op een dinsdagmiddag binnen. 
 

TheChallengeZone in Geleen is een leerwerkbedrijf voor ICT-studenten van het VISTA college. In totaal zijn er           

25 werkplekken voor stagiairs afkomstig van de ICT-opleidingen van het VISTA college. Zij kunnen bij                           

TheChallengeZone aan de slag in een professionele werkomgeving. 

Meer informatie over TheChallengeZone : https://www.thechallengezone.nl/  

http://www.geleenzuid.nl
https://www.thechallengezone.nl/
https://www.thechallengezone.nl/
https://www.thechallengezone.nl/
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         Schone Wijk en World Cleanup Day 

©  Sylvie Laumans 

 

                                                                                        

 Hallo wijkbewoners, 

  

Vanaf februari 2019 tot april 2022 is de bewonersgroep        

Samen voor een Schone Wijk actief in de wijk.  

En dat hebben jullie kunnen zien: in deze afgelopen drie jaar 

hebben we zo’n 220 zakken, in bijna 270 uur prikken en     

daarmee circa 1.100 (ELFHONDERD) kilo zwerfafval           

verzameld. 

 

Maar wat zien jullie écht? 

Elke dag is er weer nieuw afval. 

Elke dag zijn er nieuwe uitdagingen. 

Elke dag kun je zelf meedoen. 

 

Gooi je afval in een afvalbak 

Raap af en toe blikjes of papiertjes op 

Spreek anderen aan 

Doe met ons mee! 

 elke tweede dinsdag van de maand 
 

 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 13 september,  

 11 oktober, 8 november en 13 december. 

 Start 13.30 uur,  vanaf ’t Wiekhoes,  

 Na afloop, rond 15.00 uur, koffie of thee en gezellig           

napraten 

 

17 september 2022:  

World Cleanup Day 
 

Contact: schonewijkzuid@gmail.com, tel.: 06 20 28 02 41 

Info: www.geleenzuid.nl  en/of  

facebook @wijkplatform.geleenzuid.kluis 

 

 

  

mailto:schonewijkzuid@gmail.com
http://www.geleenzuid.nl
https://www.facebook.com/wijkplatform.geleenzuid.kluis
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Budoclub Oud Geleen 

                                                                                        ©  Bob Kerens 

https://www.budocluboudgeleen.nl/
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        Prijswinnaar Léon Lemmens wint Bank van de Bank 
©  Léon Lemmens 

                                  

“Een bank geeft verbinding en nodigt uit tot een gesprek.” 
“Ik hoop dat er op deze bank mooie gesprekken gevoerd gaan worden!” 

 
In juli 2021 deed Léon Lemmens, voorzitter van KBO Geleen Zuid en  

De Kluis mee met de prijsvraag van KBO PCOB in samenwerking met  

ABN AMRO inzake een mooie plek voor een duurzame zitbank.  

ABN AMRO heeft van oude bedrijfskleding twee duurzame zitbanken  

laten maken. Léon hoefde niet lang na te denken over een locatie. 

Geleen-Zuid en de Kluis, gaan momenteel op de schop. Er vindt sloop  

plaats en er wordt gebouwd. Op de locatie waar Leon woont komen 

b.v. nieuwe huurappartementen. Een mooie plek voor een bank en  

een mooie aanwinst voor de nieuw aan te leggen tuin bij deze nieuwe 

woningen. 
 

Een van de voorwaarden om mee te doen was  dat je een verhaal moest kunnen vertellen over de buurt en wat er 

gedaan werd om vervuiling tegen te gaan. In Geleen-Zuid wordt b.v.  iedere maand door een groep vrijwilligers 

zwerfvuil verzameld. Léon was behoorlijk verrast toen bleek dat hij gewonnen had. Hij was wel blij. Die bank krijgt 

hier een mooie plek. Ik hoop dat er veel mensen gebruik van zullen maken. Een bank geeft verbinding en nodigt uit 

tot een gesprek. Ik hoop dat er op deze bank mooie gesprekken gevoerd gaan worden!” 
 

Op vrijdag 15 oktober kwam mevrouw Birgit Willems van ABN AMRO de bank overhandigen. Voorlopig staat hij in de 

Zuid Kamer het informatie- en ontmoetingscentrum voor de wijk in Winkelcentrum Zuidhof. Aan de appartementen 

wordt al druk gebouwd. Zodra ze klaar zijn en de tuin is aangelegd, krijgt de bank een definitieve plek. 

 
 
                 
. 

 

                                       

 
  Bloemenlint Geleen-Zuid 
                                  © Paul Treffers 

 
Je kan het niet missen, het bloemenlint van meer dan een kilometer dat door de wijk slingert. In samenwerking met 
het Wijkplatform Geleen-Zuid, Attender Groen, Gemeente Sittard-Geleen, ZOwonen, Scouting de Kluis,                 
BS de Reuzepas en Vidar wordt de wijk in de bloemen gezet.  
 
Als de weergoden ons goed gezind zijn kunnen we vanaf de zomer tot ver in het najaar genieten van een kleurig 
voedselrijk bloemenlint door de wijk. In het eerste jaar zullen de eenjarige bloemen hun uitbundige kleur laten zien 
in de jaren erna wat minder kleur maar nog steeds bloemen en een grote voedselrijkdom voor de insecten.  
 
Er zijn twee verschillende mengsels ingezaaid, een mengsel met klaprozen en korenbloemen en een tweede  
mengsel met meer schermbloemen en vrolijke kleurcombinatie.  
 
De Wappertuin 
Tussen Wagenaar- en Pijperflat wordt een nieuwe tuin aangelegd, de Wappertuin. De tuin is mogelijk gemaakt door 
ZOwonen en wordt een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, waar we voedsel gaan verbouwen en      
kunnen genieten van een stukje stedelijke natuur. Met de hulp van “Vidar en de Wijk” wordt de tuin in het voorjaar 
van 2022 aangelegd.  
 
Over Tuinen van Zuid 
Tuinen van Zuid is als experiment van Stadslabs Sittard-Geleen medio 2020 gestart in Geleen-Zuid en de Kluis.      
In woord en daad werken we inmiddels in de hele gemeente samen met inwoners, lokale organisaties, onderwijs-
instellingen en ondernemers aan een eco-sociale, toekomstbestendige, groene en veerkrachtige leefomgeving.  
 
Meedoen? 
Wil je ook meedoen in de tuinen of heb je een idee voor een nieuw groen initiatief in de wijk neem dan contact met 
ons op via info@tuinenvanzuid.nl , bel met Paul Treffers (+31 6 1643 5998) of maak een afspraak om eens langs te 

mailto:info@tuinenvanzuid.nl
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Nog niet eerder gebeurd, maar er komt een heuse  
camping in de wijk. Niet voor toeristen, maar voor    
inwoners van Geleen-Zuid & de Kluis. 
 

Straks fiets je over de Lienaertsstraat en plotsklaps 
bekruipt je een vakantiegevoel. Je ziet ineens een  
heuse camping met tentjes en een centrale plek waar 
‘kampeerders’ zich kunnen vermaken. Later op de 
avond zou je een kampvuur kunnen zien waaromheen 
wijkbewoners/kampeerders die meedoen zitten en met 
elkaar praten, spelletjes doen of muziek maken. Zo 
leer je elkaar beter kennen. 
 

Op naar een toekomst waarin meer mensen in de wijk 
elkaar kennen en groeten. Enthousiasme zal uitmon-
den in het jaarlijks terugkeren van de camping, ieder 
jaar groter en gezelliger. De saamhorigheid die hier-
door  ontstaat, zal helpen om samen de participatie 
aan te gaan en om mee te praten over de revitalisering 
van onze mooie wijk. 
 

De camping staat open voor alle buurtbewoners van 
Geleen-Zuid & de Kluis. Iedereen kan meedoen als 
deelnemer of als vrijwilliger. We hebben fondsbijdra-
gen aangevraagd om de kosten zo laag mogelijk te 
kunnen houden. Ook als deze barre tijd te duur voor je 
is, mag je komen vragen of je erbij kunt zijn. 
 

Informatie kun je krijgen bij de stand van                    
De Buurtcamping op de Dag van de Wijk op 26 juni. 
Daar kun je je ook al aanmelden of samen bekijken of 
je een taak als vrijwilliger op je wilt nemen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uiteraard kun je nu ook al contact opnemen met een be-
stuurslid van het Wijkplatform of  loop eenvoudig binnen in 
de Zuidkamer. 
 

De gemeente Sittard-Geleen, ZOwonen, Partners In Wel-
zijn (PIW) en het Wijkplatform organiseren de eerste Buurt-
camping in Geleen. Dit realiseren we met de ervaringen 
van de landelijke stichting De Buurtcamping. Deze stichting 
organiseert al tien jaar campings in het hele land en advi-
seert ons met de opzet van De Buurtcamping Geleen-Zuid. 
 

De Buurtcamping Geleen Zuid is open van vrijdag 26 t/m 
zondag 28 augustus 2022. 
De locatie is op het lege terrein tussen de Lienaertsstraat 
en de Leeuwenhoekstraat. 
Alle inwoners van Geleen Zuid en de Kluis zijn welkom 
om zich op te geven. 
 

Wij zoeken ook nog vrijwilligers die het leuk vinden om  
tijdens de camping mee te helpen met de organisatie    
ervan. Als je het leuk vindt, ben je ook welkom in het team 
dat de camping voorbereidt. Loop in dat geval snel eens 
binnen in de Zuidkamer. Als vrijwilliger kun je gratis een 
plaatsje krijgen op de camping en het hele weekend mee-
doen. 
 

Inmiddels zijn er al een flink aantal mensen die het water in 
de mond loopt als ze denken aan de barbecue, die wordt 
vrijdag aan het einde van de namiddag ontstoken na de 
Grand Opening van De Buurtcamping Geleen Zuid.  Begint 
het al te kriebelen?!!!!! 

                                              

  Vakantie in je eigen wijk 
  ©  Eugene Lebon 
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 Even voorstellen…..  

 Marjo Vankan, programma-manager Geleen-Zuid                                                                                   

Sinds vorig jaar is er een nieuw gezicht en een dosis 
nieuwe energie in het projectteam Geleen-Zuid.  

Marjo Vankan is als programma-manager voor de     
gemeente Sittard-Geleen en ZOwonen aan het werk 
gegaan in Geleen-Zuid. 

Samen bereik je meer                                                
Een van de belangrijkste lessen uit haar carrière die ze 
meeneemt naar Geleen-Zuid: als organisaties en        
instellingen integraal kijken naar de uitdagingen en kan-
sen in de wijk, dan werkt dat zoveel beter dan dat ieder 
dat vanuit zijn eigen koker doet.  

                                      

 

 Ik zet me dan ook graag in om hierin een verbindende 

rol te spelen. Samenwerking is echt de sleutel tot      

succes. 
 

De stenen zijn de basis, de mensen het succes 

Volgens Marjo zijn het vooral de mensen die een wijk of 

een buurt maken. Er zijn altijd mensen en initiatieven in 

buurten die van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid 

in de wijk. Ik zie het als een kans en een uitdaging om 

alle positieve initiatieven die er al zijn te verbinden aan 

onze gezamenlijke ambitie voor Geleen-Zuid. Samen 

kun je gewoonweg meer toevoegen. Alleen samen maak 

je het verschil voor de wijk. 

Het wijkplatform is een van de belangrijke organisaties in 

Geleen-Zuid waarmee wij samenwerken aan een gezon-

der en veiliger Geleen-Zuid. 

Geen onbekende in Geleen 

Alhoewel Marjo opgegroeid is in Schimmert en al, sinds 

jaar en dag, in Maastricht woont, is ze bekend met Ge-

leen-Zuid. Ze zat namelijk op het Sint Michiel, de middel-

bare school die nu het Graaf Huyn College heet. 

Jarenlang zette Marjo zich in voor de volkshuisvesting in 

de regio Parkstad en Maastricht. Die ervaring neemt ze 

graag mee naar haar nieuwe uitdaging in de Westelijke 

Mijnstreek. 

 

     

   

  

               Dit jaar organiseren we weer de Dag van de Wijk 
                                                               Dit is een dag voor U 

Het Wijkplatform organiseert deze “Dag van de Wijk”. 
Die is voor alle inwoners van de wijken                      
Geleen-Zuid & de Kluis. Dit jaar is het motto 
“Diversiteit Beleven”. Iedereen uit onze wijk is welkom, 
er zal geen entree worden gevraagd.  
 
We hopen op veel verschillende hobby’s, eetstands en 
informatie onderwerpen. Verder komt er een 2e hands 
markt en zal ’t Plenkhoes u met een hapje en een 
drankje verzorgen. Voor de kinderen zullen er         
attracties zijn. Op het podium willen we muziektalen-
ten uit de wijk te laten schitteren. Heeft uzelf interesse 
om muziek te maken, neem dan contact met ons op 
om samen te bekijken voor een passende plek in ons 
programma. 
 
Achterin dit Wijkblad vindt u de flyer voor deze Dag, 
zoals die huis-aan-huis is verspreid. Hier kunt u lezen 
wat de opzet is en waar u zich kunt aanmelden voor 
deelname of stuur een e-mail naar  
secretaris@geleenzuid.nl of voorzitter@geleenzuid.nl.  
 

 

 We hebben al heel wat aanmeldingen, maar kunnen veel 
marktkramen plaatsen. Er is dus plaats genoeg. Het   
tafelblad van een kraam is 4,00 X 1,20 meter en de 

kraam wordt opgezet met dak. 
 
Het Wijkplatform kan deze Dag gratis organiseren      
dankzij toezeggingen voor financiële steun door          
ZOwonen, de gemeente Sittard-Geleen, fondsbijdragen 
en maar liefst 18 sponsoren uit onze wijk.  
 
Voor iedereen is er een loterij met als spectaculaire 
hoofdprijs een luchtballonvaart voor 2 personen.          
We hopen uiteraard op mooi, zonnig weer, zodat we met 
z’n allen een fijne dag kunnen beleven in onze eigen 
wijk. 
 
Wij begroeten u graag als deelnemer! 
 
Wij zien u ook graag als bezoeker! 
 

zondag 26 juni 2022 tussen 12 en 17 uur! 

mailto:secretaris@geleenzuid.nl
mailto:voorzitter@geleenzuid.nl
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In een van de appartementen op de 12e verdieping 

van de Wagenaarflat maakte ZOwonen een heuse 

hotelkamer. Een plek waar bestuurders en beslissers 

van verschillende organisaties 24 uur mogen blijven 

slapen. Niet als uitje, maar vooral om zich te           

verdiepen in jullie buurt. De bewoners te leren kennen 

en begrijpen en alles wat belangrijk is over de buurt te 

leren en te ervaren. 

 

 

 Waarom? Omdat wij het belangrijk vinden dat mensen 

die beslissen over de toekomst van jouw buurt in ieder 

geval een beetje moeten begrijpen wat er speelt in de 

buurt en wat jullie, de bewoners, belangrijk vinden. 

 

En waarom zoeken wij jou? 

Het hotel opent dit voorjaar haar deuren en we zoeken 

bewoners die goed kunnen vertellen over de buurt, de 

verenigingen, de geschiedenis, de mensen en hoe het 

is om hier te wonen.  

Jij maakt het verschil! 

Vind jij het leuk om, tegen een kleine vergoeding, je 

steentje bij te dragen aan hotel Wagenaar- zicht? Af en 

toe een kopje koffie te drinken met de gasten of aan te 

schuiven aan het diner? Meld je dan snel. 

 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 

Robin Meij, buurtbouwer ZOwonen, 

r.meij@zowonen.com 

 

     ZOwonen zoekt verhalenvertellers, gastheren en dames 
voor Hotel Wagenaarzicht 
                   

Kun jij goed vertellen over jezelf en jouw buurt? En vindt je het leuk om samen de koken of een 
kopje koffie te drinken? 
 

                                                                    Dan zoeken we jou! 
 

ZOwonen zoekt verhalenvertellers, gastheren en dames voor Hotel Wagenaarzicht 

mailto:r.meij@zowonen.com
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               Doe mee met ZuidZone in jouw wijk 
© Elise de Ruiter  

Je bent ‘m vast al wel eens tegengekomen in de Zuidhof 

of bij de container tegenover de Kabouter: de koffer van 

Ilse en Kiki. Deze ZuidZone makers gaan regelmatig de 

straat op om mensen te ontmoeten mét hun koffer, waar 

niet alleen koffie en thee uit geschonken wordt, maar 

waarin ook een hoop te ontdekken is. Ilse en Kiki nemen 

je mee in een belevenis rondom ontmoeten en eten, 

proeven en ruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vooral ook veel gezelligheid. Het is dan ook een ide-

aal project om aan mee te doen als je graag nieuwe 

mensen ontmoet in jouw wijk. Zou je het leuk vinden om 

een nieuw maatje te hebben om regelmatig koffie mee 

te drinken? Of vind je het juist fijn om samen te koken of 

naar de markt te gaan? Kiki en Ilse staan voor je klaar 

om je in contact te brengen met    mensen die daar ook 

wel zin in hebben. 

Het is niet het enige project van de makers van Zuid-

Zone. Rubin en Karlijn zijn bijvoorbeeld op zoek naar 

‘Het Geluid van Zuid’. Je kunt ze vinden in de lift van de 

Jos Klijnenflat, waar ze je laten genieten van hun       

muziek. Samen met de bewoners willen ze meer te   

weten komen over de geluiden in de buurt. Dat noemen 

ze ‘Kijken met je ogen dicht’.                                       

Heb je verhalen te vertellen? Ga je graag op onderzoek 

uit? Of hou je gewoon van goed luisteren of juist van 

herrie maken? Doe dan mee aan “Kijken met je ogen 

dicht”. 

 Nog meer geluid hoor je bij maker Rebecca. Zij maakt 

de podcast ‘Van Hoes Oet’ over wat jongeren uit     

Geleen-Zuid van huis uit meekrijgen en wat dit         

betekent voor hun toekomst en voor de toekomst van 

Geleen-Zuid. Het idee voor deze podcast kwam vanuit 

het contact met Janne Bensch (16), een jongeling uit 

Geleen-Zuid vol passie voor het milieu. De eerste    

aflevering gaat dan ook over haar.  Ook start Rebecca 

in mei met een muziekproject. Binnen dit project gaat 

ze met muzikale bewoners van Geleen-Zuid liedjes 

schrijven over het thema ' thuis'. Ben jij muzikaal?   

Bespeel je een instrument, zing je, schrijf je, of heb je 

dit nog nooit gedaan en wil je dit eens proberen? Je 

kunt je nog aanmelden! 

Spreekt een van bovenstaande projecten je aan? Meld 

je dan aan bij Kiki, Ilse, Rebecca, Karlijn of Rubin.      

Je vindt ze op de Wagenaarstraat 62. Je kunt er altijd 

langs komen voor een kopje thee of koffie. Een email 

sturen naar zuidzone@hetlaagland.nl mag ook. Of 

gooi, lekker ouderwets, een briefje door de bus.      

Vergeet dan niet je naam en contactgegevens achter 

te laten. We zoeken dan snel weer contact met jou.   

 

Tot ziens bij ZuidZone. 

Al een jaar lang zijn de (theater)makers van ZuidZone van theatergezelschap Het Laagland te vinden op het 
adres Wagenaarstraat 62 in onze wijk. Je kent ze misschien van de Podcast ‘Hier brandt altijd licht’, van de 
Silent Disco bij de Pijperflat of de ‘Qroute’ bij de Tenierhoogbouw. Allemaal projecten waar bewoners uit     
Geleen-Zuid aan mee hebben gewerkt. De komende maanden is er opnieuw weer alle ruimte voor wijk-
bewoners om aan diverse projecten mee te werken. 

mailto:zuidzone@hetlaagland.nl
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Woensdag 25 mei 
 

 

Markt Parc 

Glana 

 

Wij nodigen u uit om op 25 mei onze voorjaarsmarkt te bezoeken in 

Parc Glana. 

 

Alle kinderen uit de buurt, t/m 12 jaar, nodigen we uit om spulletjes te verkopen 

vanaf hun eigen meegenomen deken. Kinderen kunnen zich tussen 12.30 en 13.30 

uur melden bij de ingang van het Parc gelegen tegenover de hoofdingang. Na afloop 

graag alle spullen opruimen en meenemen. 
 

Bij slecht weer verplaatsen we de markt naar binnen alleen hebben we dan geen 

plaats voor de dekenverkoop. 

   Tijd: 14:00-17:00 uur 

   Waar: Parc Glana, Lienaertsstraat 159    

   Wat: Verschillende verkoopkraampjes 
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                           Vrijwilliger Huis van de Wijk  
                                                                           © Pascalle Koenders 

 
 

 

Wilt u iets bijdragen in uw wijk? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Huis van de Wijk Glana  

Wij vragen zelfstandige vrijwilligers die:  
 
1. Kunnen klussen in en om huis 
2. Boodschappen willen doen  
3. Als een maatje willen werken  
4. Vervoer regelen (eigen auto/ rolstoelbus) 
5. Het leuk vinden om te tuinieren 
6. Computerbegeleiding kunnen geven / helpen bij   
    administratie 
7. Ramen wassen buiten/ strijken  
 

Functie-eisen 
• U heeft veel plezier in het werken met ouderen. 
• U vindt het niet erg als uw geduld op de proef wordt        
  gesteld.  
• Het enthousiasme straalt van u af. 

  

Team:         Huis van de Wijk (Glana)  Lienaertsstraat 159, Geleen 
Wanneer:   iedere dag - tijden in overleg, verwachtte duur  1 á 2 uur per keer 
 
Als vrijwilliger van het Huis van de Wijk gaat u in overleg met de coördinator wijkbewoners ondersteunen. 
Dit is veelal bij ouderen in de wijk die een handje hulp kunnen gebruiken.  

•Voor u is alleen op pad gaan geen probleem, maar u vindt het ook leuk om samen met andere vrijwilligers   
  samen te werken. 
 

Contact : Pascalle Koenders    (046)  478 33 31     p.koenders@zuyderland.nl  
      Bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 8.00 tot 16.00 uur 

mailto:p.koenders@zuyderland.nl
http://www.druk-printservice.nl/


 blz 17 

 

   
  

 
Project isolatie particuliere woningen van start 

                 © Project Verduurzaming Geleen-Zuid en Kluis  

Een goed geïsoleerd huis is in de zomer langer koel en 

in de winter langer warm. Dat geeft wooncomfort. Maar 

misschien nog belangrijker: je bespaart op je vaste  

energiekosten. In tijden van hoge energieprijzen is dat 

extra fijn. En isoleren is niet alleen goed voor je         

portemonnee, maar ook voor het klimaat. Zo snijdt het 

mes van meerdere kanten. 

 

Subsidie voor huiseigenaren in Geleen-Zuid en Kluis 

De actie geldt voor de postcodegebieden 6164 en 6165. 

Huiseigenaren die wonen in een minder goed geïsoleer-

de rijtjeswoning én het niet zo breed hebben om op   

eigen initiatief hun woning te isoleren krijgen voorrang. 

We roepen deze groep woningeigenaren dan ook op om 

zich aan te melden voor dit project!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn wel een paar voorwaarden om mee te kunnen 

doen en dat heeft te maken met het energielabel van de 

woning. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig 

een woning op dat moment is. Om mee te kunnen doen 

moet het huis minimaal drie energielabels verbeterd 

worden. Of minimaal energielabel B worden. Om deze 

verbetering te kunnen vaststellen zal voor en na de   

isolatie het energielabel van de woning worden bepaald.  

 

De volgende maatregelen vallen binnen de regeling van 

het project:  

 Gevelisolatie 

 Dakisolatie 

 Vloerisolatie 

 Glasisolatie (minimaal niveau ‘HR++’) 

 

 

 Start project 

Als gemeente willen we dit isolatieproject samen met 

de buurt organiseren. Maar we willen de inwoners ook 

zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Daarom gaan 

we  graag het gesprek aan met alle belanghebbenden 

in de wijk en dan vooral met de wijkbewoners zelf!  Dit 

zullen we de komende periode op verschillende       

manieren gaan doen. Bijvoorbeeld via een bijeenkomst 

in De Zuidkamer in het winkelcentrum Zuidhof. Op dit 

moment zijn wij druk bezig om samen met energie-

adviseurs en isolatiebedrijven een concreet aanbod op 

te stellen. Zodra we hier meer over weten, zullen we je 

daarover informeren. 

 

Meer weten of meedoen? 

Heb je interesse in het isoleren van je woning en wil je 

meer weten over het project? Meld je dan via  

verduurzaming-GZK@sittard-geleen.nl  

 

Ook zijn we benieuwd naar huiseigenaren die hun   

woning onlangs hebben laten isoleren of die er        

beroepsmatig meer van weten. Wat kunnen wij van   

jou leren? Waar zouden we in het project rekening mee 

moeten houden? Laat het ons weten via het            

voorgaande emailadres. Bij voorbaat dank voor alle 

reacties! 

 

 

 

 

Wilt u weten wat u kunt besparen op uw energie-      

rekening? Wilt u uw woning verduurzamen, maar 

weet u niet waar u moet beginnen of wat de mogelijk-

heden zijn? De gemeente Sittard-Geleen en Dubbel 

Duurzaam helpen u hier graag bij! 

 

Meer informatie via de website van de gemeente     

 

 

 

 

 

Speciaal voor Geleen-Zuid en Kluis heeft de gemeente geld beschikbaar voor het isoleren van zo’n 250   
particuliere woningen. Ben je eigenaar van een woning, maar heb je niet zomaar het geld om je huis goed te 
isoleren? Dan is dit project een mooie kans om daar alsnog werk van te maken. 

mailto:verduurzaming-GZK@sittard-geleen.nl
https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Wonen_en_leven/Dubbel_Duurzaam
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                      Scoutinggroep VKG  
                   Wie zijn wij? 

                                                             

Scoutinggroep Verkenners Kluis Geleen. Achter deze 

lange naam gaat een jeugdvereniging schuil die sinds 

1951 niet meer weg te denken is uit de wijk De Kluis. 

De groep, opgericht door pastoor Wermeling en      

enkele jongens die al verkennerservaring hadden   

opgedaan bij de St. Jozefgroep van Sittard, was de 

eerste jeugdvereniging in de Christus Koningparochie. 
 

Iedere week opnieuw gaan meer dan 160 jonge    

mensen bij Scouting Verkenners Kluis Geleen 

(kortweg VKG) op zoek naar avontuur.                          

VKG is daarmee een van de grootste jeugd- en         

jongerenverenigingen binnen Geleen. Scouts houden 

van    natuur, niet-alledaagse dingen en van avontuur. 

Al doende leren Scouts ook een heleboel. Ze leren 

hun talenten ontwikkelen, zelfstandiger te worden en     

samen te werken. Meer dan 50 vrijwilligers zorgen   

ervoor dat de leden een leuke tijd beleven. Naast de 

wekelijkse bijeenkomsten zijn er ook af en toe week-

enden met overnachtingen. Als kers op de taart gaat 

iedere groep in de zomervakantie op zomerkamp. Dit 

is een langer kamp en is dus ook wat spannender, 

maar daar kan de leiding goed mee omgaan! 

 

 Waar ken je ons al van? 
 

Maandelijks halen onze Roverscouts en Explorers in de 

buurten van Geleen-Zuid oud papier op.  

Het gezamenlijke doel hiervan is om geld in te zamelen 

om hun zomerkamp te financieren. Hoe meer ze klussen 

en hoe meer ze ophalen, hoe vetter het zomerkamp   

natuurlijk wordt.    

Onze jongeren speltakken zijn ook wel eens in de wijk te 

zien tijdens het inzamelen van zwerfvuil en Heitje voor 

een Karweitje. 

Onze Welpen hebben afgelopen maart de groenstroken 

achter de Wagenaarflat ingezaaid met een mengsel van 

verschillende bloem- en grassoorten. Voordat de Welpen 

hiermee begonnen, volgde eerst een uitleg over het    

belang van bloemweides voor de insecten, vogels en 

zoogdieren. Na het inharken en inmeten, kon het        

inzaaien beginnen! 

 

Lees je nog steeds?                                                                      

En ben je opzoek naar een   nieuwe uitdaging? 

WIJ ZIJN NOG OPZOEK NAAR EEN VOORZITTER! 

Mail secretaris@scouting-vkg.nl voor meer info. 

 

Opschoondag 2020 

https://www.scouting.nl/scoutinggroep/scouting-sint-jozef-sittard
mailto:secretaris@scouting-vkg.nl
https://scouting-vkg.nl/
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               Sportpark Glanerbrook  
Een plek waar gezondheid op de eerste plaats komt 

                                        ©   Mirjam Roorda-Knape Knape Advies 

Het duurt nog wel even voordat de schop de grond 

ingaat voor de grootscheepse vernieuwbouw van 

Sportpark Glanerbrook. Maar achter de schermen zijn 

we al druk bezig. Samen met verenigingen en         

omwonenden werken we aan het voorlopig ontwerp 

voor de gebouwen en de omliggende openbare ruimte 

waaronder het Burgemeester Damenpark. 

 

Gebouwen 

Het nieuwe Sportpark Glanerbrook opent zijn deuren 

in 2025. Het wordt een complex met 4 zwembaden, 

een ijshockeyhal, 2 sporthallen en een overdekte   

wieler- en schaatsbaan. Een mooi, uitnodigend     

complex waar je als vanzelf naar binnen loopt. Met 

centraal de horeca en overal contact met het park   

erbuiten. 

 

Voorlopig staan we nog aan de tekentafel. Samen met 

de verenigingen die straks gebruik gaan maken van 

het vernieuwde complex, werken we aan het ontwerp 

van het gebouw. Zwemclubs, duikverenigingen en de 

reddingsbrigade kijken bijvoorbeeld mee naar de  

plannen voor de huidige zwembaden en het nieuwe  

50 meter bad. Wat is de beste plek voor douches, 

kleedkamers en tribunes? Welke ruimtes hebben we 

nodig voor de badmeester, jury en opslag? Allemaal 

zaken die in samenspraak worden ingetekend. 

 

Ook omwonenden denken al aan de voorkant mee. 

Hoe hoog worden de gebouwen? Voor welke         

overkapping wordt gekozen voor de ijs- en wieler-

baan? Gaan de gebouwen straks mooi op in de    

groene omgeving van het park? Allemaal zaken die 

aan de tekentafel worden besproken. 

 

Burgemeester Damenpark 

Samen met omwonenden en bezoekers willen we ook 

het Burgemeester Damenpark nóg mooier maken. 

Wat we belangrijk vinden: duurzaamheid, veiligheid en 

de buurt meer betrekken. Het nieuwe Sportpark 

Glanerbrook wordt opener en van alle kanten          

toegankelijk. Dat maakt het interessant om het park 

rondom  het complex te laten lopen. Sportvoorzienin-

gen en verblijf in het park kun je dan op allerlei manie-

ren met elkaar verbinden. 

 

 

Bestemmingsplan 

In de plannen voor Sportpark Glanerbrook veranderen 

de bouwvolumes en de bouwvlakken ten opzichte van 

de huidige situatie. Dat betekent dat er een nieuw          

bestemmingsplan vereist is voor Glanerbrook. Er is 

onderzocht of en zo ja welke gevolgen er zijn (voor de 

omgeving) ten opzichte van de huidige situatie. De  

onderzoeken en het concept voorontwerp                 

bestemmingsplan zijn in februari besproken met      

verenigingen en omwonenden. 

 

Informatiecentrum 

De vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook is een 

omvangrijke klus die meerdere jaren gaat duren. Als de 

sloop- en bouwwerkzaamheden starten, zijn de       

vergaderplekken achter de huidige kantine van  

Glanerbrook niet meer te gebruiken. We vinden het 

echter belangrijk om toch een vaste plek te hebben 

waar we met       omwonenden en verenigingen van 

gedachten kunnen wisselen en waar iedereen terecht 

kan met vragen en opmerkingen. Daarom gaan we een 

tijdelijk informatiecentrum inrichten op de parkeerplaats 

van Glanerbrook. Dit komt te staan bij de groenstrook 

langs de gevel van de huidige ijshal. 

 

Meer weten? 

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste                 

ontwikkelingen rond de vernieuwbouw van Sportpark 

Glanerbrook? Neem dan regelmatig eens een kijkje op 

www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook. Alle stukken 

van het project (waaronder die van het bestemmings-

plan) vindt u daar bij het tabblad Documenten. Wilt u 

geen nieuws missen? Abonneer u dan op de                

e-nieuwsbrief van Glanerbrook. Ook daarvoor kunt u 

terecht op www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook. 

 

Glanerbrook gewoon open! 

De plannen voor de vernieuwbouw van Sportpark 

Glanerbrook zijn nog volop in ontwikkeling.                

Glanerbrook is dit jaar dus gewoon open. Wilt u meer 

weten over zwemmen, schaatsen, wielrennen,          

fitnessen of andere (zaal)sporten in Glanerbrook?  

Kijk dan op www.laco.eu/locatie/geleen voor de    

mogelijkheden! 

http://www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook
http://www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook
http://www.laco.eu/locatie/geleen
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