Hoofdstuk 13 WIJKPLATFORM GELEEN-ZUID & DE
KLUIS
Van schouw tot buurtorganisatie naar Stichting Wijkplatform
Geleen-Zuid & de Kluis
In 2001 initieerde de gemeente in Geleen-Zuid een Schouw in de openbare ruimte. Een flink aantal vrijwilligers nam hieraan deel. Tal van zaken werden aangekaart. Gedacht moet worden aan overlast, veiligheid, verlichting, groenbeheer
etc. Na een evaluatie smaakte dit naar meer. Geleen-Zuid had behoefte aan een
buurtorganisatie. Een platform dat regelmatig bij elkaar zou komen om te praten
over tal van zaken die spelen in de wijk. Een organisatie ook, die door de gemeente erkend moest worden als officiële en gelijkwaardige gesprekspartner. Henk Bus
als ervaringsdeskundige in burgerparticipatie werd al snel als voorzitter gevraagd.
In 2002 werd het Wijkplatform Geleen-Zuid opgericht met als doelstelling de
verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Men werd gesprekspartner van de
gemeente op vele beleidsterreinen, hetgeen ook inhield dat de leden van het
platform zich de hele materie eigen moesten maken. Daarnaast werden tal van
activiteiten georganiseerd. Zoals dansavonden voor ouderen en cursussen voor
ouderen en jaarlijks de Dag van de
Wijk. Een adviseur van Partners in
Welzijn heeft vooral in de eerste jaren
geholpen bij de teamvorming en de
werkwijze van het platform.
Na vier jaar heeft Henk Bus zijn taak
overgedragen aan Geert van den

Luister- en dansmuziek van Little Music,
met virtuoos gitaarspel van Piet van
Beers. Foto: John Stork, zomer 2008

en met John Wollersheim aan het keyboard. Foto: John Stork, zomer 2008
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Eijnden. In 2006 kreeg dit wijkplatform de status van een stichting. Deze stichting
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan allerlei instanties, waaronder de
gemeente. Het Wijkplatform is m.n. voor laatstgenoemde een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten en activiteiten gericht op
leefbaarheid.
Sinds 2007 is Marcel Mastenbroek voorzitter. Onder zijn voorzitterschap is het wijkplatform behoorlijk gegroeid. Het heeft in 2008 en 2009 diverse malen actief een
voorlichtingsavond gehouden. Gedacht moeten worden aan de succesvolle informatieavonden: Componistenflat, nieuwbouw Barbarastraat of het gezondheidscentrum aan de Kluis. Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd zoals de
jaarmarkt, jeugddisco’s, seniorendansfeest, initiëren van een jongerentrapveld aan
de Hobbemastraat, organisatie buurtschouw, Sinterklaasmiddag en infoavonden
over tal van zaken die spelen in de wijk. Mede op initiatief van het Wijkplatform
heeft de gemeente de regie opgepakt om het winkelcentrum Zuidhof te revitaliseren. Het Wijkplatform probeert op deze manier de belangen van de wijkbewoners
te behartigen, wij noemen dat ”de oren en ogen van de buurt”. Sinds 2008 heeft het
Wijkplatform een eigen ruimte, ” ’t Wiekhoes”, aan de Wagenaarstraat. Het Wijkplatform heeft sinds 2009 een eigen website www.geleenzuid.nl.

Er werd veel gedanst op de ”Lente- Gelegenheid tot plenken. V.r.n.l.: dhr.
feesten”. Foto: John Stork, herfst 2007
Mackowiak, dhr. Koenders, mw.
Mackowiak, en helemaal links mw. Van
Oers. Foto: John Stork, lente 2007
In 2009 is het Wijkplatform Geleen-Zuid benaderd door het Wijkplatform de Kluis.
Het heeft het Wijkplatform Geleen-Zuid verzocht te fuseren omdat in de praktijk de
bewoners beide gebieden als één beschouwen. Vele activiteiten worden namelijk
ook over de grenzen heen georganiseerd. Ook worden het winkelcentrum Zuidhof
en buurtvoorzieningen gebruikt door bewoners van beide wijken. In januari 2010
was de fusie een feit en werd de nieuwe naam ”Stichting Wijkplatform Geleen-Zuid
& de Kluis”. Het wijkplatform telt momenteel circa 20 vrijwilligers in het bestuur. Het
wijkplatform is onderverdeeld in diverse werkgroepen, waaronder de werkgroep
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ouderen die mede verantwoordelijk is
voor de totstandkoming van dit boek.
Burgers krijgen steeds vaker een
belangrijke stem t.a.v. zaken die spelen
in de gemeente waar ze wonen. Zij
worden mondiger, de informatievoorziening van de gemeente wordt steeds
transparanter en toegankelijker en
burgers worden hierin steeds meer
betrokken. Ook het wijkplatform is een
officiële en serieuze gesprekspartner.
Participatie van burgers en platforms is
belangrijk. De inrichting van de woonomgeving gebeurt niet meer vanuit een
gemeentelijke ivoren toren en wordt
zeker niet meer automatisch geaccepteerd door de burger. Ook in GeleenZuid laten de burger en het wijkplatform
zich steeds meer in een vroeg stadium
Een loterij met leuke en nuttige prijzen. horen, denk maar aan de afbouw van
Hier reikt Jan Lemmen een van de de Componistenflat. Dit bouwplan is na
hoofdprijzen uit aan mw V. Reekum; een diverse overlegrondes gewijzigd. Het
fruitmand ter beschikking gesteld door wijkplatform wenst deze rol ook te verAtes. Foto: John Stork, herfst 2007
vullen. Dialoog, participatie en respect
voor elkaar zijn daarbij sleutelbegrippen
voor het wijkplatform. Goede communicatie richting achterban is ook noodzakelijk.
Daarom wordt minimaal twee maal per jaar een wijkkrant uitgegeven en wordt een
eigen website beheerd, www.geleenzuid.nl. De grootste zorg van het wijkplatform
is om de buurtbewoners bij de activiteiten te betrekken en zorg te dragen voor de
aansluiting bij haar achterban. Tot dusverre lukt dat vrij aardig.
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Beelden van de Dag van de Wijk in 2009.
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