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Voorwoord van de stadsdeelbestuurder
Voor u ligt het stadsdeelprogramma 2013-2016 voor stadsdeel 4: Westelijk
Sittard. In de stadsdeelprogramma’s wordt verbinding gemaakt tussen de
wensen uit de wijk, met de maatschappelijke partners en het gemeentelijk
beleid. De uitkomsten worden opgenomen in de gemeentebegroting. Alle
programma’s zijn interactief tot stand gekomen in overleg met deze partners.
Met de tweede generatie stadsdeelprogramma’s zetten we een belangrijke stap
in de ontwikkeling van het wijkgericht werken. Dat komt door de toevoeging van
een lange termijn visie: de “Leefbaarheidagenda 2025”.

LEES VERDER >>
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Wijkgericht werken heeft alles te maken met
draagvlak bij de partners, gebouwd op wederzijds
respect, inbreng en gelijkwaardigheid. De brandstof van het overleg is communicatie en samenspraak.
Na de eerste generatie stadsdeelprogramma’s
en gesprekken is een discussie gevoerd over het
niveau van deze samenspraak. De schaal van het
wijkplatform is te klein, die van het stadsdeel juist
te groot. Toch is verbreding van draagvlak en participatie meer dan wenselijk. Het antwoord daarop
is gevonden in een tussenliggende werkvorm het
werkatelier. Hiervoor zijn samenhangende wijken,
buurten en/of dorpen geclusterd. Vervolgens zijn
meer partijen gevraagd om aan het clusteroverleg
deel te nemen, zoals instellingen, ondernemers
en andere belangstellenden.
De Leefbaarheidagenda 2025 deelt Stadsdeel 4 op
in drie clusters:
Cluster 1 Limbrichterveld, Hoogveld
Cluster 2 Sanderbout, Ophoven e.o.
Cluster 3 Sittard Centrum, Kollenberg Park,
Leijenbroek
De voorbereidingen voor de Leefbaarheidagenda
zijn eind 2011 gestart met een grondige analyse,
gevolgd door interactieve werkateliers (2011/2013).
In de inventarisatie- en analysefase bleek wederom dat ons gemeentelijk beleid sterk wordt be-

ïnvloed door externe factoren. Deze informatie is
uitvoerig beschreven in de nota basiskwaliteit en
de Leefbaarheidagenda 2025. Graag verwijzen we
u daarnaar: www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid.
Wijkgericht werken en basiskwaliteit leefbaarheid
zijn dragers van ons beleid; de verbinding
wordt gevormd door actief burgerschap, zijnde
de derde drager. De brede participatie in de
werkateliers heeft geleid tot het formuleren
van ontwikkelingrichtingen en speerpunten per
cluster.
Hoofddoel van wijkgericht werken is om samen
met de wijken en dorpen de leefbaarheid te borgen en te versterken. Alle genoemde zaken vormen de middelen om dit doel te bereiken en vallen
onder de stadsdeelcyclus. Stadsdeelbestuurder,
stadsdeelmanager en wijkcoördinator werken
samen met de platforms aan de in- en externe
verbindingen in dit proces.
Graag nodigen wij alle partners uit om samen met
de gemeente de gekozen ontwikkelrichting en
daaruit voortvloeiende speerpunten te realiseren.
Uw stadsdeelbestuurder
Wethouder Ruud Guyt
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1 INLEIDING
Leefbaarheid van onze buurten en dorpen staat
centraal in ons beleid. Het draait erom of de
(woon) omgeving aansluit bij de wensen van de
mensen die er leven, wonen of werken. De woonomgeving is het werkterrein van een veelheid aan
partijen. Leefbaarheid is altijd een coproductie
van wijk- en dorpsplatforms, woningcorporaties,
onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, politie,
toezichthouders, etc.
Leefbaarheid gaat ook over betrokkenheid en
participatie. In ons beleid vatten we dat samen als
actief burgerschap, de belangrijkste drager voor
leefbaarheid. Mensen maken de buurt.

1.1	De Buurt mag het zeggen!
Onze gemeente is opgedeeld in vijf stadsdelen met
twaalf clusters (van buurten), 28 wijk- en dorpsplatforms.
Dat vraagt om duidelijkheid: wanneer is iets een
stedelijk vraagstuk en wanneer ‘mag de buurt
het zeggen’? De gemeenteraad heeft in 2011 voor
haar gehele grondgebied de (nota) basiskwaliteit
leefbaarheid vastgesteld. Medio 2013 zijn gemeente-breed ontwikkelrichtingen aangegeven voor de
Leefbaarheidagenda 2025. In de stadsdeelprogramma’s 2013-2016 worden deze uitgewerkt in
speerpunten per cluster van buurten of dorpen.
Hiermee zijn de kaders bepaald voor de leefbaarheid, actief burgerschap en wanneer de buurt het
echt voor het zeggen heeft.

1.2 Stadsdeelbudget of leefbaarheidbudget
‘De buurt mag het zeggen’ mag geen loze kreet
blijven. Daarom heeft elk stadsdeel een budget
voor de leefbaarheid van buurten en wijken. Dit
budget wordt ingezet waar bewoners, buurten
en instellingen vragen om de leefbaarheid in hun
buurt te verbeteren. Het budget van circa
€ 200.000,- per stadsdeel per jaar is bestemd voor
fysieke projecten (openbare ruimte en spelen) en
voor sociale projecten. Het is niet “u vraagt en wij
draaien” maar ‘actief burgerschap’ en ‘zelfwerkzaamheid’ die voorop staan. Dit bevordert immers
ook de sociale samenhang (cohesie).

1.3	Leeswijzer
De opbouw van dit stadsdeelprogramma is eerst
naar cluster en vervolgens per thema: ‘wonen en
zorg’, ‘leefomgeving, veiligheid, bereikbaarheid’ en
tot slot ‘verenigingen en voorzieningen’.
Per thema wordt een vaste opbouw gehanteerd,
die uitmondt in ontwikkelrichtingen en speerpunten.

7

Stadsdeelprogramma 2013-2016
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard

1.4	Meer informatie
In het stadsdeelprogramma 2013-2016 staat
onze middellange termijnvisie op de (gewenste)
ontwikkeling van onze wijken, buurten en
dorpen. Actuele informatie hierover staat op de
gemeentelijke website:
www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid
Hier kunt u de stadsdeelprogramma’s ook
digitaal bekijken. Voor meer informatie over de
gemeentelijke activiteiten in een stadsdeel kunt u
contact opnemen met de stadsdeelmanager en de
wijkcoördinator:
Stadsdeelmanager
: Ger Heyman
Wijkcoördinator		
: Jeu Lochs

Altijd op de hoogte zijn van beleidsontwikkelingen,
nieuwe regelingen, subsidiemogelijkheden en
werkzaamheden in uw buurt? Meld u dan aan voor
de e-mail nieuwsbrief van de gemeente
Sittard-Geleen op www.sittard-geleen.nl
Met vragen, meldingen of ideeën over de
leefomgeving kunt u terecht bij het Klant Contact
Center 14046 of www.sittard-geleen.nl of via
callcenter@sittard-geleen.nl.

De grotere projecten hebben een eigen
informatiesite. Zo kunt u voor meer informatie
over de binnenstedelijke ontwikkeling en projecten
terecht op www.zitterdrevisited.nl.
Ook in de Stadskrant kunt u veel informatie
terugvinden.
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2 Stadsdeelprogramma 4 Westelijk Sittard
Typering van het stadsdeel
Stadsdeel 4, Westelijk Sittard, is één van de 5
stadsdelen van Sittard-Geleen.
Dit stadsdeel is de westelijk gelegen helft
van Sittard en ligt tussen de Middenweg,
Hasseltsebaan, Dr. Nolenslaan, Odasingel,
President Kennedysingel, Kollenberg en Watersley.
Het stadsdeel bestaat uit 3 clusters onderverdeeld
in de buurten buurten/wijken Limbrichterveld/
Hoogveld, Ophoven/Sanderbout en SittardCentrum/Kollenberg, Leijenbroek, Park.
Het hart van het stadsdeel is het centrum van
Sittard. Een koop-/leisure-/woongebied met een
bovenregionale aantrekkingskracht. Mede ook door
de grotere evenementen en het cultuuraanbod.
Het stadshart wordt gekenmerkt door een
rijke cultuurhistorie en heeft veel historische
bezienswaardigheden: gebouwen, stadswal,
schootsvelden, Fort Sanderbout,

St. Rosakapel, kloosters en bijzondere tuinen,
Frans Klooster, Mariapark, Basiliek en diverse
andere kerken.
In het stadsdeel ligt een NS Station met
intercityverbinding en streekvervoer. Het
stadscentrum is mede daardoor goed bereikbaar.
De bereikbaarheid van buitenwijken, zoals
Craaveld, Hoogveld en Sanderbout, wordt door
ligging hun als minder goed ervaren.
Binnen het stadsdeel zijn zeer diverse woongebieden. Feitelijk voor alle doelgroepen in de stad.
Binnen het stadsdeel zijn een aantal lege plekken
ontstaan omdat de woningmarkt stagneert. Deze
zijn en worden omgevormd voor alternatief gebruik.
Het westelijk deel van Sittard is rijk aan sport-,
maatschappelijke, onderwijs- en cultuuraccommodaties. Binnen het cluster zijn meerdere
vormen van lager, middelbaar en hoger onderwijs
gehuisvest. En er zijn nog enkele projecten, zoals de
Ligne in ontwikkeling.
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3 Programma cluster 4.1
Limbrichterveld en Hoogveld
Typering
De CBS-buurt Limbrichterveld/Hoogveld is deel
van Sittard binnen de gemeente Sittard-Geleen. De
wijk ligt tussen de spoorlijn Maastricht-Eindhoven,
de Dr. Nolenslaan, en de Hasseltsebaan/
Middenweg.
Limbrichterveld/Hoogveld is een dynamische
woonwijk gelegen tegen het centrum van Sittard.
Er zijn veel wijk- en bovenwijkse voorzieningen
zoals een Hogeschool, middelbare scholen, lagere
scholen en scholen voor bijzonder onderwijs,
een wijkwinkelcentrum, sportaccommodaties,
activiteitencentra, kantoren, zorginstellingen en
het handelscentrum Bergerweg gesitueerd. In de
voorzieningensfeer is daarom ook vrijwel alles
binnen de wijk voorhanden.
De keerzijde ervan is dat de levendigheid in de wijk
soms leidt tot overlast (scholieren, verkeer, etc.).
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3.1 Wonen en zorg
3.1.1.	Karakteristiek
Het is goed wonen in Limbrichterveld en
Hoogveld. Er staan huur- en koopwoningen in
diverse prijsklassen. Uiteraard is er verschil in
kwaliteit. Dit maakt dat er voor iedere beurs wel
een woonoplossing is.
Karakteristiek zijn de woningen van de
“Sjpaorwaegkolonie” die in 2013 zijn gerenoveerd.
Beeldbepalend is de hoogbouw. Vanuit het
noorden zijn de contouren te zien als landmark
van Sittard. Flatgebouw 1 is gerenoveerd
en aangepast aan hedendaagse wooneisen.
Flatgebouw 2 en 3 hebben een facelift van de
algemene ruimte ondergaan. Flatgebouw 4 en 5
zijn door een belegger deels verkocht en deels
verhuurd.
Het winkelcentrum Limbrichterveld is grondig
opgeknapt.
In Hoogveld zijn nog beperkte mogelijkheden om
woningen te bouwen.
3.1.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Men hecht waarde aan aantrekkelijke en
betaalbare woningen voor zowel senioren als
jonge gezinnen. Er dient voldoende ruimte rond de
woningen te zijn.

Werkatelier 2013
Vooral de ontwikkeling rond de hoogbouw in
Limbrichterveld baart de bewoners zorgen. “Hoe
lang blijven deze woningen nog bestaan? “En wat
is de impact op de wijk als deze (gedeeltelijk)
zouden vervallen?” Daarnaast is men ook bezorgd
over het aantal woningen voor ouderen in het
cluster. “Zijn er dit in de toekomst wel genoeg?”
3.1.3	Ontwikkelrichtingen wonen en zorg
1. Verdunnen en vergroenen
a. Herstructureren: slopen van verouderde
woningen en minder woningen terugbouwen
b. Gebiedsontwikkeling: versterken van de
historische lintbebouwing
c. Groen en water in de stad versterken
d. Relatie met het landschap in het buitengebied versterken
2. Behouden van leefbaarheid
a. Clusteren van maatschappelijke voorzieningen (op gebied van wonen en zorg)
b. Herontwikkelen van leegstaande, vaak monumentale gebouwen
c. Tijdelijk gebruik en inrichting van braakliggende terreinen samen met bewoners c.q.
omwonenden
d. Toekomstige woningbehoeften (zorggeschikt, ouderen en starters) oplossen in de
bestaande woningvoorraad
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3. Kwaliteit van wonen, ook een verantwoordelijkheid van huurder en eigenaar / bewoner
a. Aanpassen van de bestaande woningvoorraad (huur en koop) gericht op duurzaam
en levensloopbestendig wonen
b. Kwaliteit toevoegen aan bestaande woningvoorraad (huur en koop) door middel van
verbouw, aanbouw, aanpassing etc.
4. Voor ondersteuning en participatiebevordering
van (kwetsbare) mensen wordt samenwerking
gezocht op wijkniveau. Dit vindt plaats over
meerdere levensterreinen (wonen, welzijn,
zorg), met zelfregie en zelfsturing als uitgangspunt.
3.1.4 Speerpunten 2013-2016
1. Mensen meer bewust maken van de noodzaak
en mogelijkheden om de eigen koop- of huurwoning aan te passen gericht op levensloopbestendig wonen
2. Beperkte verkoop van huurwoningen door de
corporaties
3. Afspraken met woningcorporaties over aanpassen bestaande huurwoningvoorraad gericht
op levensloopbestendigheid en zorg; woonzorgprojecten
4. Doorstroom op huurwoningmarkt stimuleren
t.b.v. starters
5. Wijksteunpunt voor ouderen Hoogstaete
uitbreiden/verbreden

3.2	Leefomgeving, bereikbaarheid
en veiligheid
3.2.1	Karakteristiek
De leefomgeving in Limbrichterveld/Hoogveld
wordt als goed ervaren. Er is met name aandacht
voor het voorkomen en het verwijderen van
zwerfvuil.
In samenspraak met het wijkplatform, scholen,
politie, jongerenwerk en aanwonenden is er
aandacht voor een schone veilige openbare ruimte
en ook als er zich problemen voordoen tussen
bewoners en studenten/leerlingen.
Bereikbaarheid: Alle delen van Limbrichterveld
zijn goed bereikbaar. Hoogveld is minder goed
bereikbaar. De centrale toegang van de buurt
is gelegen aan de Hasseltsebaan en verder is
er nog een toegang onder de spoorlijn richting
Limbrichterveld.
Voor openbaar vervoer is Hoogveld aangewezen op
haltes rondom de wijk en op speciaal vervoer voor
mensen met een beperking.
3.2.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
De leefomgeving en het woon- en leefklimaat zijn
van groot belang, de gemeente investeert fors om
deze op peil te houden.
Groen / milieu / park Hoogveld: Bewoners zien
12
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graag een schone openbare ruimte met voldoende
groen. Park Hoogveld is een mooie voorziening
die op de juiste wijze en binnen de afgesproken
tijdvensters gebruikt moet worden.
Veiligheid: Veiligheid is een blijvend
aandachtspunt. Indien de politie zichtbaarder in de
wijk aanwezig zou zijn, draagt dit zeker bij aan de
veiligheid. Tegelijkertijd beseft men dat veiligheid
iets is dat met elkaar gecreëerd wordt. Het is
belangrijk om mensen direct persoonlijk aan
te spreken. Zo ontstaat er vanzelf meer contact
met, en begrip voor elkaar. Elkaar met respect
aanspreken is een goed voorbeeld van actief
burgerschap. Met betrekking tot verkeer moet
worden ingezet op een betere handhaving van de
30 km snelheid met als doel; veiligheid, minder
geluidshinder. Nevendoel is het voorkomen van
sluipverkeer door de wijk.
Openbaar vervoer / infrastructuur / parkeren: De
bereikbaarheid van voorzieningen en wijken is
belangrijk. Hiervoor dient goed openbaar vervoer
beschikbaar te zijn.
Werkatelier 2013
Wijkbewoners willen blijven streven naar een wijk
die schoon, heel en veilig is, ook in het verkeer.
Er wordt begrip getoond voor de mogelijkheden
en onmogelijkheden die de gemeente heeft. Ook
de oproep aan de burger om mee te doen wordt
gehoord.
De toekomst vraagt om een andere kijk op

verantwoordelijkheden en een andere rolverdeling
waarin burgers meer aan zet zijn. Er zijn nu
reeds initiatieven van en door burgers. De omslag
naar meer actieve burgers en organisaties
die meer verantwoordelijkheid nemen is niet
vanzelfsprekend. Burgers en overheden hebben
de opdracht om samen hier een nieuwe weg in te
vinden.
3.2.3	Ontwikkelrichtingen leefomgeving

Openbare ruimte
Het stedelijk beleid geeft ruimte aan een andere
manier van beheren. Zo kunnen bewoners permanent (denk aan: adoptie groenvlak), maar ook
incidenteel (denk aan: actie Nederland Schoon)
bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte. Bewoners kunnen ook meedoen met kwaliteitsmetingen (schouwen) van de openbare ruimte
en aanschuiven bij het bespreken van behaalde
resultaten. Zo komt veel informatie beschikbaar
over de kwaliteit van de uitgevoerde onderhoudstaken. Een herinrichting van een straat, plein of
parkje is bij uitstek de gelegenheid om bewoners
te betrekken bij de nieuwe inrichting.
Veiligheid
In de Leefbaarheidagenda wordt veiligheid
gesplitst in drie niveaus. Op stadsdeelniveau
gaan we dieper in op de wijkgerichte en
persoonsgerichte aanpak.
13
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1. Wijkgerichte veiligheidsaanpak:
- jaarlijks opnieuw prioriteren van toezicht en
handhaving
- voorlichting over preventiemogelijkheden
inbraak of overvallen
2. Persoonsgerichte veiligheidsaanpak:
- preventieadvies voor elk slachtoffer van een
woninginbraak of overval
- huisverbod bij huiselijk geweld en nazorgtraject voor elk slachtoffer
- handhavingstraject bij elk pand waar drugs
worden aangetroffen
- aanpak veelplegers
3.2.4 Speerpunten 2013-2016
1. Communicatie inzake beheer openbare ruimte
en veiligheid op maat. (o.a door inzet nieuwe
media)
2. Burgerparticipatie, meedenken, meedoen,
mee beslissen bij beheer en inrichting van de
openbare ruimte
3. Voorlichting over preventiemogelijkheden inbraak- of overvallen (indien behoefte).
4. Openbare ruimte: Beeldgestuurd en integraal
werken. Werken in wijkteams
5. Veiligheid: Jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor inzet van toezicht en handhaving.
6. In Limbrichterveld wordt voortdurend gezocht
naar een betere balans ten aanzien van het gebruik van het publieke domein tussen wonen,
scholen en ondernemen.

3.3 Vitale verenigingen en maatschappelijke voorzieningen
Het gemeentelijk beleid is gericht op vitale
en toekomstbestendige verenigingen.
Accommodatiebeleid is niet primair gericht op
instandhouding van accommodaties, maar biedt
voorwaarden en faciliteiten voor activiteiten
gericht op het primaire beleidsdoel: het
bevorderen van maatschappelijke participatie en
integratie.
Demografische ontwikkelingen zoals
ontgroening en vergrijzing vragen, op korte
of langere termijn, om actie. Het niveau van
voorzieningen dient opnieuw te worden bekeken
en afgestemd op de behoefte. Sittard-Geleen
streeft naar toekomstbestendige en duurzame
voorzieningen, die kwaliteit bieden, waarvan
mensen daadwerkelijk gebruik willen maken.
Voor de maatschappelijke functies geldt de
formule: gebruik = draagvlak = bestaansrecht.
Uitgangspunt vormt multifunctioneel gebruik. Het
schaalniveau en de spreiding van voorzieningen
hangt samen met de bereikbaarheid voor de
doelgroepen.
3.3.1	Karakteristiek
Binnen het cluster zijn alle maatschappelijke
voorzieningen voorhanden. In gemeentelijke accommodaties maar ook in scholen en dagcentra
14
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van zorgaanbieders. Ook op het gebied van spelen
en sport zijn voldoende voorzieningen aanwezig.
Zo zijn er: een gemeenschapshuis, een ouderenactiviteitencentrum, een zorgcentrum met een
inloopfunctie voor Hoogveld, twee dagcentra voor
mensen met een beperking, een beheerde speeltuin, decentrale speelplekken, een Panna/basketveld, een voetbalaccommodaties, indoor sportmogelijkheden, een Park, een Theehuisje en een
cultureel wijkcentrum.
Decentraal in de wijk ligt een hockeyaccommodatie, een atletiekaccommodatie, het Fitlandcomplex
en het Fortunastadion. Verder basisscholen, middelbare scholen en Zuyd Hogeschool.

3.3.2	Interactie met burgers en maatschappelijke
partners

Werkatelier 2012
Hoogveld en Limbrichterveld hebben ieder hun eigen leefmilieu en er zijn twee wijkplatforms actief.
Waar dat meerwaarde brengt kan men samenwerken c.q. samen accommodaties benutten.
Er zijn voldoende verenigingen en voorzieningen
en men wil dat graag zo houden. De voorzieningen
van het cluster liggen overwegend in Limbrichterveld. Hoogveld kan kiezen om daarvan gebruik te
maken, of zich oriënteren op Sittard Centrum.
Mensen geven aan graag bij te dragen aan de
leefbaarheid van hun wijk, door middel van vrijwil-
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ligerswerk, actief lid te zijn van een (buurt-/sport-)
vereniging en het deelnemen aan en organiseren
van activiteiten. Ook geven de bewoners aan het
behouden en verbeteren van sociaal contact met
de buurtgenoten als bijdrage te zien aan de leefbaarheid.
“We hebben een prachtige wijk, we hebben alles,
winkels, goede openbare ruimte, openbaar vervoer. We zijn zo in de stad, we hebben de scholen
dichtbij. Natuurlijk zijn er ook een aantal problemen, die we samen moeten oplossen, maar laten
we met het oog op de toekomst vooral ook blij zijn
met wat we allemaal hebben.”
Werkatelier 2013
Er is een groeiend besef dat tijden veranderen
onder andere door krimp van de bevolking, maatschappelijke veranderingen en de economische
crisis. Mensen hebben nieuwe en andere interesses. Ze doen dingen op een andere manier. Niet in
vaste structuren, maar in meer losse verbanden.
Onder andere hierdoor staan ook verenigingen onder druk. Samen communiceren en dingen doen,
is niet meer afhankelijk van alleen een gebouw of
een plek in de openbare ruimte. We kunnen hierop
alleen anticiperen door de toekomstige vraag en
aanbod naar accommodaties nauwgezet te volgen.
De verzorgingsmaatschappij staat onder druk. De
gemeentelijke overheid creëert een vangnet voor
die mensen die dat écht nodig hebben. Mantelzorg
gebeurt wel, maar is onvoldoende geregeld. Het is

in de ogen van de bewoners nog onwennig en geen
gemeengoed. Aan de basis in de buurten dienen
de zaken goed geregeld te worden, door overheid
en instanties, met de burgers.
Ook de basisscholen ontkomen niet aan schaalvergroting, omdat het aantal kinderen verder afneemt. Waar scholen gaan sluiten zal de weg naar
school anders en langer zijn. In Limbrichterveld
geldt dit ook voor middelbare scholen en de hogeschool. Wanneer gebouwen dreigen leeg te komen, vraagt dit om preventieve actie. Leegstaande
gebouwen hebben een negatieve uitstraling op
leefbaarheid en veiligheid. Bewoners rekenen hier
met name op de juiste aanpak door gemeente en
instanties.
3.3.3	Ontwikkelrichtingen vitale verenigingen en
maatschappelijke voorzieningen
1. Verbeteren van het huidig ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers(organisaties) en verenigingen.
2. Ontwikkelen van toekomstbestendig ondersteuningsaanbod t.b.v. nieuwe taken en nieuwe
vrijwilligers.
3. Faciliteren van sportverenigingen door de
Sportstichting en culturele verenigingen vanuit
het Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld bij pr en marketing, administratie, ticketing, podiumfaciliteiten)
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4. Verenigingen stimuleren en faciliteren om
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en
te laten participeren.
5. Maatschappelijke voorzieningen zijn afgestemd
op gebruik:
a. Spreiding: per functie wordt vastgesteld op
welk niveau deze het beste tot zijn recht
komt: op niveau van wijk en dorp, cluster,
stadsdeel, stad, regio of bovenregionaal
b. Kwantiteit: afgestemd op de toekomstige
behoefte (demografie) en middelen (financieel)
c. Exploitatie: bezettingsgraad (frequentie,
duur, intensiteit, normering) en
vrijwilligersinzet bepalen mede de
gemeentelijke inzet en bijdrage
d. Kwaliteit: onze inzet is gericht op een beperkter aantal duurzame voorzieningen,
binnen een redelijke reisafstand
e. Samenwerking: gemeente en strategische
partners (bijvoorbeeld combi van diensten
in wijksteunpunt, cultuurhuizen, onderwijs,
zorg en corporaties)
f. Financiën: onze inzet is gericht op evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven in
de begroting. De huurprijs van eigendommen moet voldoende zijn om de kostprijs te
dekken.

3.3.4 Speerpunten
1. Meer publiciteit en informatie over ondersteuningsaanbod met gebruik van moderne middelen en infrastructuur. Vrijwilligersondersteuning nieuwe stijl door PIW.
2. Betere bemiddelingen tussen aanbod van en
vraag naar vrijwilligers.
3. Bereiken nieuwe doelgroepen vrijwilligers.
4. Faciliteren van meer samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties, netwerken, of het
aangaan van (soms tijdelijke) allianties. Op
deze manier wil men efficiënter werken, de
schaarse middelen of functies samen benutten
of kennis en expertise delen.
5. Verenigingen stimuleren en faciliteren kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en te
laten participeren.
6. Afstemmen van behoefte en aanbod van accommodaties (scholen, sport-, speel- en
gemeenschapsvoorzieningen)
7. Faciliteren van burgerinitiatieven zoals: landelijke Burendag, het ontvangen van de lopers
aan de Kennedymars, met professionele partners op gepaste afstand.

17

Stadsdeelprogramma 2013-2016
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard

3.4	Economische voorzieningen
3.4.1	Karakteristiek
Centraal ligt het winkelcentrum Limbrichterveld,
dat onlangs volledig is opgewaardeerd. Hiervan
wordt gebruik gemaakt door beide buurten en
ook door passanten richting Limbricht of Sittard.
Er zijn verschillende restaurants, een frituur,
cafés en een hotel. Verder is er een scala aan
huis gebonden beroepen, zowel verzorgend als
dienstverlenend.
Burgers kunnen voor alle dagelijkse
boodschappen terecht in hun wijk. Voor overige
boodschappen is men aangewezen op Sittard en/
of andere steden of internet.
3.4.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Onze jongeren die nu wegtrekken omdat er
onvoldoende werkgelegenheid is, dienen in de
nabijheid werk/perspectief te hebben. Door de
afnemende beroepsbevolking komen er op termijn
veel banen vrij. De campusontwikkeling is gericht
op het creëren van nieuwe banen.
Werkatelier 2013
Wijkbewoners geven aan dat economische voorzieningen in de buurt wenselijk zijn. Ook vindt men
het van belang dat wijkbewoners voldoende werk

vinden in, en buiten de stad. Een hoog percentage
werkloze bewoners heeft een negatieve uitwerking op de economische situatie in gezinnen en
de leefbaarheid in de buurt. Van belang is verder
dat mensen die geen betaalde baan hebben, toch
blijven participeren in de stad/buurt.
In de buurt zelf zijn diverse economische
voorzieningen op loopafstand én het centrum van
de stad is dichtbij. Mensen zijn mobiel en maken
gebruik van de (koop)mogelijkheden op internet.
De tijd zal uitwijzen welke invloed dit heeft op de
wijkwinkels. Indien voorzieningen weggaan, dan
heeft dit weer tot gevolg dat er binnen de wijk
meer aandacht moet komen voor die mensen,
die niet meer in staat zijn om boodschappen te
doen. Hulp (van buren of mantelzorg) en een
vervoersaanbod zijn mogelijke oplossingen. De tijd
zal leren of mensen elkaar blijven zien en blijven
ondersteunen. De bereidheid is er nu al, maar is
zeker nog niet vanzelfsprekend.
3.4.3	Ontwikkelrichting economie
Wijkwinkelcentra hebben een verzorgende
functie die belangrijk is voor de leefbaarheid.
De gemeente zet in op behoud en versterking
van de wijkwinkelcentra. Economisch draagvlak
voor de wijkwinkel en de horeca staat buiten de
invloed van de gemeente en wordt aan de markt
overgelaten. Wijkbewoners bepalen zelf het
bestaansrecht van lokale voorzieningen door er
daadwerkelijk gebruik van te maken.
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3.4.4 Speerpunten 2013-2016
- Ons adagium “iedereen doet mee in de samenleving” is gericht op arbeidsparticipatie en
maatschappelijke participatie. Dit laatste doel is
opgenomen onder verenigingen.
- Arbeidsparticipatie kan alleen worden waargemaakt door in te zetten op het behouden en
scheppen van werkgelegenheid (VDL-Nedcar,
Chemelot-Campus, SLIM-huis voor ondernemers, gelegen aan de Postweg.)
- Ondernemers en starters kunnen een beroep
doen op het SLIM-huis. Het scheppen van participatiebanen biedt kansen voor ondernemers en
voor mensen zonder werk.
- Wij zijn goede kansen voor samenwerking tussen bedrijven en scholen als het gaat om economische activiteiten.
- De identiteit van kernen wordt behouden door
beeldbepalende gebouwen te behouden en door
leegkomende locaties aantrekkelijk te maken
voor nieuwe functies. Aanvragen voor wijziging
van bestemming (wonen, zorg, bedrijven) worden
kritisch beoordeeld op leefbaarheid. Alleen zo
kunnen wonen en ondernemen worden gecombineerd.
- Middels een breed onderzoek naar economische
activiteiten aan huis wordt deze vorm van werkgelegenheid uiteindelijk gestimuleerd.
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4 Programma cluster 4.2
Sanderbout, Ophoven e.o.
Typering
Het cluster Sanderbout, Ophoven e.o. bestaat uit
twee gedeelten. Een gebied ten oosten van de
Rijksweg (Ophoven, Beekdal, Craaveld) en een
gebied ten westen van de Rijksweg (Sanderbout en
Thienbunder)
Aan de noordzijde ligt het centrum van Sittard
en aan de zuidzijde liggen Geleen en het Orbis
ziekenhuis.
Ophoven heeft van oudsher een oude dorpskern
met boerderijen aan de beek.
Sanderbout is ontstaan in het begin van de 20ste
eeuw. Oorspronkelijk gebouwd voor medewerkers
van de Staatsmijnen. Gefaseerd zijn diverse
woongebieden tegen de oorspronkelijke kernen
aangebouwd.
Het cluster kent een grote diversiteit aan
huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen,

grondgebonden en gestapeld, waarin allerlei
doelgroepen gehuisvest zijn. Huurwoningen in
de lagere prijsklasse zijn veelal geclusterd, zoals
in de betreffende bouwperiode gebruikelijk was.
Binnen dit cluster, loopt de herstructurering
Sittard-Zuid. Het programma omvat een sociale en
fysieke component en heeft een doorlooptijd van 5
jaar. Het sociale programma is gericht op sociale
stijging en het bieden van kansen aan kinderen.
Het fysieke programma beoogt de verbetering van
het woonaanbod, verdunning en vergroening.
De opschaling en samenwerking van scholen
heeft ertoe geleid dat de kinderen uit Sanderbout
elders naar school moeten. Met het onttrekken
van 2 kerken aan de eredienst en de afname van
het diensten- en winkelaanbod wordt dit als een
negatieve ontwikkeling bestempeld.
De ontwikkeling van de Sportzone moet worden
gezien als een kans voor dit cluster.
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4.1 Wonen en zorg
4.1.1	Karakteristiek
Het cluster kenmerkt zich door stedelijk wonen:
woonwijken met een sterke oriëntatie op de stad.
Het straatbeeld in deze wijken wordt gedomineerd
door een veelheid aan eengezinswoningen, afgewisseld met flats. Er is sprake van een vrij hoge
bevolkingsdichtheid en een laag aandeel koopwoningen.
De gebiedsontwikkeling van Sittard-Zuid is een
langlopend proces. In de buurten Thienbunder
en Sanderbout is dit van invloed op het woonklimaat. De ontwikkeling is gericht op verdunnen en
vergroenen van de wijk. Woningen worden gerenoveerd of gesloopt en er komen minder, kwalitatief betere huizen, voor terug, zowel in het koopals in het huursegment.
4.1.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Wonen is erg actueel nu de herstructurering van
Sittard-Zuid gestart is. Bewoners willen graag dat
alle mensen uit Sanderbout hier een nieuwe woning vinden. Ook is men van mening dat dit betaalbare woningen dienen te zijn.
In met name Sanderbout vraagt men om een gecoördineerde aanpak van de problematiek. Zoals
daar zijn: vergrijzing (seniorenwoningen), een lage

arbeidsparticipatie, een laag gemiddeld inkomen,
sociaal maatschappelijke problemen, opvoedingsproblemen en vormen van crimineel gedrag.
Genoemde zaken zijn opgenomen in het sociaal
programma Sittard Zuid.
Werkatelier 2013
Sittard-Zuid is in ontwikkeling, met name in
Sanderbout en Thienbunder. De richting is:
minder, maar betere woningen met meer ruimte
eromheen. Bewoners willen daar waar nodig
invloed uitoefenen op de gebiedsontwikkeling.
Men wil een schone, hele en veilige wijk, met
betaalbare woningen voor de verschillende
doelgroepen. Men wil graag samenwerken
waarbij het collectieve belang de individuele
belangen overstijgt. Binnen Sanderbout zijn
bewoners zorgzaam voor elkaar. Deze wijkcultuur
is de laatste jaren onder druk komen te staan.
Het is van belang om te blijven investeren in de
samenhang binnen de wijk, zeker nu in de wijk
mensen wegtrekken en verhuizen binnen de
wijk. Sloop en nieuwbouw vormen het begin van
het realiseren van betere woningen en een beter
woonklimaat. Binnen de andere delen van het
cluster zijn normale trends en ontwikkelingen
waar te nemen. Burgers samen op weg naar
een grotere betrokkenheid en vormen van actief
burgerschap.
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4.1.3	Ontwikkelrichtingen wonen en zorg
1. Verdunnen en vergroenen
a. Herstructureren: slopen van verouderde
woningen en minder woningen terugbouwen
b. Gebiedsontwikkeling binnen beleidsafspraken
c. Groen en water in de stad versterken
d. Relatie met het landschap in het
buitengebied versterken
2. Behouden van leefbaarheid
a. Clusteren van maatschappelijke
voorzieningen (op gebied van wonen en zorg)
b. Tijdelijk gebruik en inrichting van
braakliggende terreinen samen met
bewoners cq. omwonenden
c. Toekomstige woningbehoeften (zorggeschikt,
ouderen en starters) oplossen in de bestaande woningvoorraad
3. Kwaliteit van wonen, ook een verantwoordelijkheid van huurder en eigenaar/bewoner
a. Aanpassen van de bestaande woningvoorraad (huur en koop) gericht op duurzaam en
levensloopbestendig wonen
b. Kwaliteit toevoegen aan bestaande woningvoorraad (huur en koop) door middel van
verbouw, aanbouw, aanpassing etc.
4. Voor ondersteuning en participatiebevordering
van (kwetsbare) mensen wordt samenwerking
gezocht op wijkniveau over meerdere levensterreinen (wonen, welzijn, zorg) met zelfregie en
zelfsturing als uitgangspunt.

4.1.4 Speerpunten 2013-2016
1. Sloop/nieuwbouw in het kader van de herstructurering Sittard-Zuid
2. Bouwen van koop- en huurwoningen in Thienbunder en Sanderbout.
3. Doorstroom op huurwoningmarkt stimuleren
t.b.v. starters
4. Groenprojecten op nieuwe open plekken in de
wijk. Door en voor bewoners.
5. Stimuleren van projecten van actieve burgers
gericht op zorg
6. Mensen meer bewust maken van de noodzaak
en mogelijkheden om de eigen koop- of huurwoning aan te passen gericht op levensloopbestendig wonen
7. Afspraken met woningcorporaties over aanpassen bestaande huurwoningvoorraad gericht op
levensloopbestendigheid en zorg; woonzorgprojecten
8. Met zorgpartners wonen en zorg afstemmen op
de behoefte.

4.2	Leefomgeving, bereikbaarheid
en veiligheid
4.2.1	Karakteristiek
De openbare ruimte van Sanderbout voldoet aan
de criteria voor schoon, heel, en veilig. Omdat in
de buurt gesloopt en gebouwd gaat worden is één
en ander in beweging. Dit heeft grote invloed op
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schoon, heel en veilig. Er komen minder woningen
en meer openbare ruimte voor terug.
Sanderbout ligt tussen 2 spoorlijnen en de bereikbaarheid is niet optimaal. Ook na de herstructurering blijven er 3 toegangsmogelijkheden. Er komt
een nieuwe spoorbrug naar bedrijvenpark Fortuna.
Ook in Ophoven, Thienbunder, Craaveld en Beekdal
is de openbare ruimte schoon, heel en veilig.
Er zijn geen grotere infrastructurele werken te
verwachten in de komende jaren.
Smalle straten, hofjes en een minder logische
stratenstructuur maken dat Ophoven, Craaveld
en Beekdal minder goed bereikbaar zijn.
Enige tijd geleden is er een onderdoorgang
aan de dr. Poelsstraat gerealiseerd. Dit is nu
eenrichtingsverkeer, onderzocht wordt of dit
omgevormd kan worden tot verkeer in twee
richtingen.
4.2.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
De wijkplatforms, wooncorporatie, politie en
gemeente werken samen om de wijken leefbaar en
veilig te houden. Partijen weten wat ze van elkaar
kunnen verwachten en burgers nemen hun rol als

het gaat om het signaleren van problemen. Het
adequaat en tijdig communiceren van beleid en
planningen is een aandachtspunt.
Werkatelier 2013
Alle betrokken partijen blijven zich inzetten
zodat de wijk schoon, heel en veilig blijft. Voor de
toekomst wordt verwacht dat burgers meer de
handen uit de mouwen gaan steken om de buurt
leefbaar te houden. Mensen zijn nu al actief,
maar voor de grote groep vraagt dit een andere
manier van denken en werken. De gemeente dient
verantwoordelijkheden echt bij de burger te leggen
en hem te faciliteren waar dat nodig is.
4.2.3	Ontwikkelrichtingen leefomgeving

Openbare ruimte
Het stedelijk beleid geeft ruimte aan een andere
manier van beheren. Zo kunnen bewoners
permanent (denk aan: adoptie groenvlak), maar
ook incidenteel (denk aan: actie Nederland Schoon)
bijdragen aan het beheer van de openbare ruimte.
Bewoners kunnen ook meedoen met metingen
(schouwen) en aanschuiven bij het bespreken
van behaalde resultaten. Zo komt veel informatie
beschikbaar over de kwaliteit van de uitgevoerde
onderhoudstaken. Een herinrichting van een straat,
plein of parkje is bij uitstek de gelegenheid om
bewoners te betrekken bij de nieuwe inrichting.
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Veiligheid
1. Wijkgerichte veiligheidsaanpak:
- jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor
inzet van toezicht en handhaving
- voorlichting over preventiemogelijkheden
inbraak of overvallen (naar behoefte)
2. Persoonsgerichte veiligheidsaanpak:
- preventieadvies voor elk slachtoffer van een
woninginbraak of overval
- huisverbod bij huiselijk geweld en nazorgtraject voor elk slachtoffer
- handhavingstraject bij elk pand waar drugs
worden aangetroffen
- aanpak veelplegers
4.2.4 Speerpunten 2013-2016
1. Tijdens de herstructurering van de buurt is er
bijzondere aandacht voor schoon, heel, veilig
en bereikbaar.
2. Projectmatige aanpak probleemjongeren in
Sanderbout in het kader van het sociaal programma.
3. Communicatie inzake beheer openbare ruimte
en veiligheid op maat. (o.a door inzet nieuwe
media)
4. Burgerparticipatie, meedenken, meedoen, mee
beslissen bij beheer en inrichting van de
openbare ruimte. Beeldgestuurd en integraal
werken. Werken in wijkteams
5. Voorlichting over preventiemogelijkheden inbraak- of overvallen (indien behoefte).

6. Jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor
inzet van toezicht en handhaving.

4.3 Vitale verenigingen en maatschappelijke voorzieningen
Het gemeentelijk beleid is gericht op vitale
en toekomstbestendige verenigingen.
Accommodatiebeleid is niet primair gericht op
instandhouding van accommodaties, maar biedt
voorwaarden en faciliteiten voor activiteiten
gericht op het primaire beleidsdoel: het
bevorderen van maatschappelijke participatie en
integratie.
Demografische ontwikkelingen zoals
ontgroening en vergrijzing vragen - op korte
of langere termijn – om actie. Het niveau van
voorzieningen dient opnieuw te worden bekeken
en afgestemd op de behoefte. Sittard-Geleen
streeft naar toekomstbestendige en duurzame
voorzieningen, die kwaliteit bieden, waarvan
mensen daadwerkelijk gebruik willen maken.
Voor de maatschappelijke functies geldt de
formule gebruik = draagvlak = bestaansrecht.
Uitgangspunt vormt multifunctioneel gebruik. Het
schaalniveau en de spreiding van voorzieningen
hangt samen met de bereikbaarheid voor de
doelgroepen.
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4.3.1	Karakteristiek
Binnen dit cluster zijn meerdere verenigingen
actief. Zo zijn er twee voetbalclubs, twee
carnavalsverenigingen, ouderverenigingen,
gezelligheidsclubs en verder zijn er diverse kleine
activiteiten zonder formele status.
Binnen het cluster liggen twee
verenigingsgebouwen en twee voetbalkantines.
Daarnaast zijn er enkele horecabedrijven
waarvan verenigingen gebruik kunnen maken.
De bezettingsgraad van de maatschappelijke
gebouwen is laag tot gemiddeld. Het afnemend
aantal activiteiten is gerelateerd aan het
feit dat minder mensen deelnemen aan het
verenigingsleven.

ledenaantal van verenigingen onder druk blijft
staan. De besturen zetten alle zeilen bij om het
hoofd boven water te houden.
De verwachte krimp zal de komende jaren
leiden tot verdere afname van het aantal leden
en wellicht tot aantasting van het bestaansrecht
van verenigingen. Sommige besturen anticiperen
en zoeken de samenwerking met andere
verenigingen. Dit roept voor de deelnemers van
het werkatelier wel spanningen op. Men is van
mening dat dit lastig verenigbaar is met het
behoud van de eigen identiteit van de verschillende
deelgebieden. Geconstateerd wordt dat steeds
minder mensen beschikbaar en bereid zijn om
vrijwilligerswerk te doen.

4.3.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

4.3.3	Ontwikkelrichtingen vitale verenigingen en
maatschappelijke voorzieningen
1. Verbeteren van het huidig ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers(organisaties) en verenigingen.
2. Ontwikkelen van toekomstbestendig ondersteuningsaanbod t.b.v. nieuwe taken en nieuwe
vrijwilligers.
3. Faciliteren van sportverenigingen door de Sportstichting en culturele verenigingen vanuit het
Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld bij pr en marketing,
administratie, ticketing, podiumfaciliteiten)
4. Verenigingen stimuleren en faciliteren om
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en
te laten participeren.

Werkatelier 2012
Door de dalende bevolking is er minder vraag
naar en aanbod van activiteiten. Accommodaties
hebben door een lagere bezettingsgraad minder
exploitatiemogelijkheden. De verenigingen
die er zijn, hebben te maken met afnemende
ledenaantallen en vrijwilligers. De speeltuin
Thienbunder heeft minder vrijwilligers, deels door
het slopen van de woningen in Thienbunder.
Werkatelier 2013
Trends en ontwikkelingen maken dat het

25

Stadsdeelprogramma 2013-2016
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard

5. Maatschappelijke voorzieningen zijn afgestemd
op gebruik:
a. Spreiding: per functie wordt vastgesteld op
welk niveau deze het beste tot zijn recht
komt: op niveau van wijk en dorp, cluster,
stadsdeel, stad, regio of bovenregionaal;
b. Kwantiteit: afgestemd op de toekomstige
behoefte (demografie) en middelen (financieel);
c. Exploitatie: bezettingsgraad (frequentie,
duur, intensiteit, normering) en
vrijwilligersinzet bepalen mede de
gemeentelijke inzet en bijdrage;
d. Kwaliteit: onze inzet is gericht op een beperkter aantal duurzame voorzieningen,
binnen een redelijke reisafstand;
e. Samenwerking: gemeente en strategische
partners (bijvoorbeeld combi van diensten
in wijksteunpunt, cultuurhuizen, onderwijs,
zorg en corporaties);
f. Financiën: onze inzet is gericht op evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven in
de begroting. De huurprijs van eigendommen moet voldoende zijn om de kostprijs te
dekken.
4.3.4	Onderwijs en sport
Binnen het cluster zijn meerdere scholen: één
in Sanderbout en vier in Ophoven. Drie van deze
scholen zijn van Kindante. Volgens eerdere
plannen zouden de basisschool van Sanderbout

en twee basisscholen van Ophoven samengaan in
een Brede Maatschappelijke Voorziening waarin
ook andere maatschappelijke voorzieningen
gehuisvest zouden worden. Het besluit van
Kindante om hierin niet te participeren heeft
geleid tot een nieuwe visie op het basisonderwijs
in het cluster.
Voetbalvereniging VV Sanderbout heeft een
beperkt aantal leden. Naast voetbal heeft de
club als sociaal doel dat men kinderen meer wil
laten bewegen en spelen met andere kinderen.
Door de ontmoeting krijgen kinderen een betere
sociale ontwikkeling. VV Sanderbout is één van de
verenigingen die middels het sociaal programma
TASs zolang mogelijk in stand gehouden wordt.
Volgens planning wordt de voetbalaccommodatie
mede gebruikt voor activiteiten op de Sportzone.
Dit schept nieuwe kansen.
4.3.5	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Besproken werd de afname van het aantal
leerlingen op de basisscholen Sanderbout en
Onder de Kastanje als gevolg van krimp en vrije
schoolkeuze. Voetbal is in het cluster de grootste
sport. In Ophoven floreert de vereniging en in
Sanderbout nam het aantal leden af. Ouders in de
wijk spreken uit dat men graag een basisschool in
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eigen wijk houdt. De voetbalverenigingen vinden
het belangrijk om te blijven bestaan. Sanderbout
geeft aan dat de club sociaal van een groot belang
is. In beide zaken is gesproken over het opschalen
van voorzieningen en de spanningen die dit met
zich meebrengt voor het behouden van een eigen
identiteit.
Werkatelier 2013
Tijdens het werkatelier waren twee zaken actueel
nl. de Voetbalvisie en de plannen van Kindante
om op te schalen en scholen te sluiten. Ten
aanzien van voetbal heeft men het vertrouwen
dat OVCS en Sanderbout blijven bestaan, de
laatste door samenwerking met de sportzone.
Bewoners hebben begrip voor het gekozen beleid
maar betreuren dat de scholen in Sanderbout
en Ophoven gaan verdwijnen. Het sociaal
programma Sittard-Zuid is gericht op het waar
mogelijk in stand houden van de buurtstructuren/
verenigingen.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
4.3.6 Speerpunten 2013-2016
1. Vrijwilligersondersteuning nieuwe stijl door
PIW, met meer publiciteit en informatie over
ondersteuningsaanbod met gebruik van moderne middelen en infrastructuur.
2. Faciliteren van meer samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties, netwerken, of het
aangaan van (soms tijdelijke) allianties. Op
deze manier wil men efficiënter werken, de

schaarse middelen of functies samen benutten
of kennis en expertise delen.
Bereiken nieuwe doelgroepen vrijwilligers
en betere bemiddeling tussen aanbod van en
vraag naar vrijwilligers.
Verenigingen stimuleren en faciliteren kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en te
laten participeren.
Vanuit het sociaal programma Sittard-Zuid
wordt geïnvesteerd in het in stand houden
van buurtstructuren bv. verenigingen, clubs
en organisaties. In Sanderbout zal een nieuw
gemeenschapshuis de oude Barbarazaal vervangen.
Sport en beweging wordt bevorderd en door het
realiseren van speel/beweegplekken binnen de
wijk; bijvoorbeeld VV Sanderbout
Afstemmen van behoefte en aanbod van accommodaties: scholen, sport-, speel- en gemeenschapsvoorzieningen; bijvoorbeeld door
samenwerking met de Sportzone.
Blijven faciliteren van goede gedragen
burgerinitiatieven zonder directe inbreng
van gemeente en instanties zoals: landelijke
Burendag etc.
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4.4	Economische voorzieningen
4.4.1	Karakteristiek
Binnen Sanderbout is nog één supermarkt. In
de Veestraat zijn nog zakenpanden beschikbaar.
Verder is de economische activiteit beperkt. Er
zijn plannen om de huidige C1000 supermarkt te
verhuizen naar een andere locatie in Sittard-Zuid.

daalt de omzet van ondernemers en is het risico
dat men moet sluiten. Deze ontwikkeling blijkt
moeilijk te stoppen. Aanwezigen betreuren de
afname van het aantal winkels in de buurt en de
leegstand die dat met zich meebrengt. Mensen
zijn aangewezen op vervoer om bij winkels te
komen.

Eerder waren er in Ophoven nog kleine
wijkwinkels. Nu zijn beide buurten voor de meeste
boodschappen aangewezen op winkels in en
om de stad. Binnen beide buurten er zijn aan
huis gebonden beroepen zoals pedicure, kapper,
schoonheidsspecialisten, nagelstudio etc.
4.4.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
In het cluster leeft de gedachte dat er binnen
Sittard-Zuid een supermarkt komt voor
Sanderbout en Ophoven. De supermarkt in
Sanderbout zou dan sluiten. Aanwezigen hebben
graag voorzieningen in de buurt en zien deze
teruglopen.
Werkatelier 2013
Binnen Sanderbout is er nog één buurtsuper.
Doordat buurtbewoners hun boodschappen meer
buiten de buurt of doen, of via internet shoppen,

4.4.3	Ontwikkelrichting economie
Buurtwinkels hebben een verzorgende functie
en dragen bij aan de leefbaarheid. Economisch
draagvlak voor de buurtwinkel en het buurtcafé
staat buiten de invloed van de gemeente en wordt
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aan de markt overgelaten. Buurtbewoners bepalen
zelf het bestaansrecht van lokale voorzieningen
door er daadwerkelijk gebruik van te maken.
4.4.4 Speerpunten 2013-2016
- Ons adagium “iedereen doet mee in de samenleving” is gericht op arbeidsparticipatie en
maatschappelijke participatie. Dit laatste doel
is opgenomen onder verenigingen.
- Arbeidsparticipatie kan alleen worden waargemaakt door in te zetten op het behouden en
scheppen van werkgelegenheid (VDL-Nedcar,
Chemelot Campus).
- Onderzoek naar vestiging van een buurtsupermarkt centraal gelegen tussen de wijken Sanderbout en Ophoven.
- De identiteit van buurten wordt behouden door
beeldbepalende gebouwen te behouden en
door leegkomende locaties aantrekkelijk te
maken voor nieuwe functies. Aanvragen voor
wijziging van bestemming (wonen, zorg, bedrijven) worden kritisch beoordeeld op leefbaarheid. Alleen zo kunnen wonen en ondernemen
worden gecombineerd. Dit geldt eveneens voor
huisgebonden bedrijven.
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5 Programma cluster 4.3
Sittard Centrum, Kollenberg Park, Leijenbroek
Typering
De CBS-buurt Sittard-Centrum vormt het hart
van Sittard, een deel van de stad Sittard-Geleen.
Dit deel van de stad heeft tevens een regionale
centrumfunctie.
De wijk ligt tussen het NS station, de Elisabeth
van Barstraat, Odasingel en Leijenbroekerweg
en grenst aan de zuid-oostzijde aan de buurten
Kollenberg/Leijenbroek/Park.
De functies van de wijk zijn: wonen, ondernemen,
MKB, horeca, markten, leisure, (cultuur)historie,
evenementen en recreatie.
Van de woningen/appartementen is 42%
koopwoningen en 58% huurwoningen. In en rond
het centrum wordt ontwikkeld in het kader van
Zitterd Revisited.
Zie ook: www.wijkplatformsittardcentrum.nl

De wijk Kollenberg Park Leijenbroek grenst aan
de noordzijde aan het centrum, aan de oostzijde
grotendeels aan de landelijke omgeving Watersley,
aan de zuidzijde aan Munstergeleen en aan de
westzijde aan Ophoven.
De wijk bestaat uit twee delen, namelijk
Kollenberg Park en Leijenbroek. Deze twee delen
worden gescheiden door de Leijenbroekerweg.
Het woningaanbod in de wijk Kollenberg Park
Leijenbroek bestaat voor 76% uit koopwoningen
en voor 24% uit huurwoningen. De huurwoningen
staan met name in de omgeving Park en
Leijenbroek. In de wijk ligt onder andere het
monumentale stadspark, en een Stadsspeelbos.
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5.1 Wonen en zorg
5.1.1	Karakteristiek
Het cluster kenmerkt zich door stedelijk en
centrumstedelijk wonen. Sittard Centrum heeft
een centrumfunctie voor de stad en voor de
streek. Het centrum heeft naast de winkels
en voorzieningen ook een woonfunctie. Er zijn
koop- en huurwoningen, appartementen en
grondgebonden woningen. Oud en nieuw liggen
beeldig naast elkaar. Wonen in het centrum
brengt met zich mee dat de omgeving dynamisch
is. Aan de stadsring zijn diverse wooncomplexen
gerealiseerd, die deel uitmaken van een groter
plan. Door de economische recessie zijn diverse
onderdelen vertraagd. De open plekken krijgen
een tijdelijke functie.
Kollenberg, Park, Leijenbroek is een woonbuurt
met overwegend koopwoningen. Deze zijn voor het
grootste gedeelte grondgebonden. Men woont hier
rustig in een parkachtige groene omgeving.

de woningmarkt.
De kwaliteit van het wonen in de stad is
afhankelijk van de balans tussen een “bruisende
stad” en de doelen van aantrekkelijk en veilig
wonen.
Werkatelier 2013
Tijdens dit werkatelier werd gesproken over
betaalbaar wonen voor alle doelgroepen, wonen
voor starters, de inpassing van diverse sociaal
maatschappelijke woonvormen.
Belangrijk onderwerp was de economische crisis
die leidt tot minder woningverkopen, vertraagde
doorstroming en vertraging van bouwprojecten.

5.1.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Met betrekking tot zorg werd gesproken over een
terugtrekkende overheid die, voor mensen met
een laag zorgzwaarteprofiel, geen professionele
zorg meer vergoed. De overheid gaat er van uit
dat mantelzorgers, familie en naasten deze zorg
overnemen. Aanwezigen begrijpen dat men meer
voor elkaar moet gaan zorgen. Sommige mensen
doen dit soort dingen al. Anderen vinden het
echter lastig, eng of niet hun taak.

Werkatelier 2012
Onderwerp van gesprek waren: de demografische
ontwikkeling (krimp), de vergrijzing, de crisis
die de bouw doet stagneren en de situatie (lege
plekken) die dat oplevert in de stad. Gevraagd
werd naar meer mogelijkheden voor starters op

5.1.3	Ontwikkelrichtingen wonen en zorg
1.
Verdichten in het centrum van Sittard
a. Wonen in relatie brengen met stedelijke en
culturele voorzieningen in Sittard
b. Versterken van de woonfunctie: studentenstudio’s en wonen boven winkels in Sittard
31

Stadsdeelprogramma 2013-2016
Stadsdeel 4 Westelijk Sittard

2. Verdunnen en vergroenen
a. Herstructureren: slopen van verouderde
woningen en minder woningen terugbouwen
b. Gebiedsontwikkeling: versterken van de
historische lintbebouwing
c. Groen en water in de stad versterken
d. Relatie met het landschap in het buitengebied versterken
3. Behouden van leefbaarheid
a. Clusteren van maatschappelijke voorzieningen (op gebied van wonen en zorg)
b. Herontwikkelen van leegstaande, vaak monumentale gebouwen
c. Tijdelijk gebruik en inrichting van braakliggende terreinen samen met bewoners c.q.
omwonenden
d. Toekomstige woningbehoeften (zorggeschikt, ouderen en starters) oplossen in de
bestaande woningvoorraad
4. Kwaliteit van wonen, ook een verantwoordelijkheid van huurder en eigenaar / bewoner
a. Aanpassen van de bestaande woningvoorraad (huur en koop) gericht op duurzaam
en levensloopbestendig wonen
b. Kwaliteit toevoegen aan bestaande woningvoorraad (huur en koop) door middel van
verbouw, aanbouw, aanpassing etc.
5. Voor ondersteuning en participatiebevordering
van (kwetsbare) mensen wordt samenwerking
gezocht op wijkniveau over meerdere

levensterreinen (wonen, welzijn, zorg) met
zelfregie en zelfsturing als uitgangspunt.
5.1.4 Speerpunten 2013-2016
1. Mensen meer bewust maken van de noodzaak
en mogelijkheden om de eigen koop- of huurwoning aan te passen gericht op levensloopbestendig wonen.
2. Beperkte verkoop van huurwoningen door de
corporaties.
3. Afspraken met woningcorporaties over aanpassen bestaande huurwoningvoorraad gericht
op levensloopbestendigheid en zorg; woonzorgprojecten.
4. Doorstroom op huurwoningmarkt stimuleren
t.b.v. starters.
5. Wijksteunpunt uitbreiden/verbreden.

5.2 Leefomgeving, bereikbaarheid
en veiligheid
5.2.1	Karakteristiek
Het cluster bestaat uit diverse delen die
worden onderhouden volgens de beeldkwaliteit
schoon, heel en veilig. In het centrum is er een
programma gericht op (uitgaans-)veiligheid en
handhaving van de horecawet. Speciale aandacht
is er voor veiligheid, ook rond evenementen.
Alle belanghebbenden hebben een afvaardiging
in het overleg met gemeente, politie, horeca,
wijkplatform en centrummanagement.
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Bereikbaarheid is een belangrijk punt. Dit krijgt
aandacht in het stedelijke beleidsplan dat gericht
is op goede bereikbaarheid, doorstroming,
milieu etc. Tijdens ‘werken’ en evenementen
krijgt bereikbaarheid extra aandacht. Wanneer
de bereikbaarheid tijdelijk minder is, zullen
belanghebbenden door de gemeente tijdig en
adequaat geïnformeerd worden.
5.2.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Werkatelier 2012
Men geeft aan prettig te leven in Sittard.
Groen/omgeving: Er zijn hoogwaardige
groenvoorzieningen: de winkelstraten zijn
aangekleed met groen en het voormalige
ziekenhuisterrein is park geworden, waar
ook bankjes zijn om even uit te rusten of ter
ontmoeting. Men ziet graag dat de fysieke mooie
omgeving gehandhaafd blijft. De aanwezigheid van
voldoende honden uitlaatplekken en speelvelden
is gewenst.
Vervoer/wegen: Goed begaanbare wegen en
trottoirs zijn van belang (ook ’s winters) om te voet
of per fiets de centrumvoorzieningen te bereiken
evenals (regionaal) openbaar vervoer.
Veiligheid: Een hoger veiligheidsniveau draagt
bij aan een prettige leefomgeving. Meer
aanwezigheid, toezicht en handhaving door de
wijkagent draagt hieraan bij, evenals betere

samenwerking tussen politie en burgers, goede
verlichting in de buurt en de maximale inzet van
sociale media.
Sommigen zouden graag zien dat de horeca weer
om 3 uur sluit in het weekend. Eén deelnemer
ziet heil in de legalisering van drugs en verkoop
via internet, waardoor de coffeeshops kunnen
verdwijnen.
“De basis van veiligheid ligt bij de omgang met
elkaar. Tegen elkaar spreken in plaats van over
elkaar spreken. Elkaar respectvol benaderen en
daarmee op ongewenst gedrag aanspreken.” Dit
is de ideale situatie, maar sommigen geven toe
het niet altijd aan te durven om anderen aan te
spreken, uit angst voor reacties. Camera’s kunnen
in dit soort situaties zeker een bijdrage leveren.
Burgernet is een goede vorm van (sociale) controle
waarbij de burgers zelf een rol kunnen spelen om
zodoende bij te dragen aan de veiligheid.
Werkatelier 2013
Deelnemers blijven streven naar schoon, heel
en veilig. Er wordt begrip getoond voor de
mogelijkheden en onmogelijkheden die de
gemeente heeft. Ook de oproep aan de burger
om mee te doen is gehoord. De toekomst vraagt
om een andere kijk op verantwoordelijkheden
en een andere rolverdeling waarin burgers
mee aan zet zijn. Er zijn nu reeds initiatieven
van en door burgers, maar de omslag naar
meer actieve burgers en organisaties die
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mee verantwoordelijkheid nemen is niet
vanzelfsprekend. Burgers en overheden hebben
de opdracht om samen hier een nieuwe weg in te
vinden.

-

huisverbod bij huiselijk geweld en nazorgtraject voor elk slachtoffer
handhavingstraject bij elk pand waar drugs
worden aangetroffen
aanpak veelplegers

5.2.3	Ontwikkelrichtingen leefomgeving

Openbare ruimte
Het stedelijk beleid geeft ruimte aan een andere
manier van beheren. Zo kunnen bewoners
permanent (denk aan: adoptie groenvlak), maar
ook incidenteel (denk aan: actie Nederland
Schoon) bijdragen aan het beheer van de openbare
ruimte. Bewoners kunnen ook meedoen met
metingen (schouwen) en aanschuiven bij het
bespreken van behaalde resultaten. Zo komt veel
informatie beschikbaar over de kwaliteit van de
uitgevoerde onderhoudstaken. Een herinrichting
van een straat, plein of parkje is bij uitstek de
gelegenheid om bewoners te betrekken bij de
nieuwe inrichting.
Veiligheid
1. Wijkgerichte veiligheidsaanpak:
- jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor
inzet van toezicht en handhaving
- voorlichting over preventiemogelijkheden
inbraak of overvallen (naar behoefte)
2. Persoonsgerichte veiligheidsaanpak:
- preventieadvies voor elk slachtoffer van een
woninginbraak of overval

5.2.4 Speerpunten 2013-2016
1. Communicatie inzake beheer openbare ruimte
en veiligheid op maat. (o.a door inzet nieuwe
media)
2. Burgerparticipatie, meedenken, meedoen, mee
beslissen bij beheer en inrichting van de
openbare ruimte
7. Voorlichting over preventiemogelijkheden inbraak- of overvallen (indien behoefte).
8. Openbare ruimte: Beeldgestuurd en integraal
werken. Werken in wijkteams
9. Veiligheid: Jaarlijks inventariseren van prioriteiten voor inzet van toezicht en handhaving.

5.3	Vitale verenigingen en maatschappelijke voorzieningen
Het gemeentelijk beleid is gericht op vitale
en toekomstbestendige verenigingen.
Accommodatiebeleid is niet primair gericht op
instandhouding van accommodaties, maar biedt
voorwaarden en faciliteiten voor activiteiten
gericht op het primaire beleidsdoel: het
bevorderen van maatschappelijke participatie en
integratie.
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Demografische ontwikkelingen zoals
ontgroening en vergrijzing vragen - op korte
of langere termijn – om actie. Het niveau van
voorzieningen dient opnieuw te worden bekeken
en afgestemd op de behoefte. Sittard-Geleen
streeft naar toekomstbestendige en duurzame
voorzieningen, die kwaliteit bieden, waarvan
mensen daadwerkelijk gebruik willen maken.
Voor de maatschappelijke functies geldt de
formule gebruik = draagvlak = bestaansrecht.
Uitgangspunt vormt multifunctioneel gebruik. Het
schaalniveau en de spreiding van voorzieningen
hangt samen met de bereikbaarheid voor de
doelgroepen.

diverse cultuurinstellingen, zoals bijvoorbeeld
poppodium VOLT. Ouderen kunnen voor hun
activiteiten terecht bij de plaatselijke horeca,
de diverse cultuur-, gemeenschaps- en
zorgvoorzieningen (zoals de Baenje, de Putpoort,
Oos Zittesj Hoes, de Soos, het dienstencentrum
Leijenbroek).

5.3.1	Karakteristiek
Binnen het cluster zijn de voorzieningen aan
de maat. Burgers kunnen terecht binnen profit
accommodaties in het centrum en binnen de
gemeenschapsaccommodaties in het cluster.
Voor kinderen zijn er decentraal speelplekken
in het cluster. Deze liggen voornamelijk richting
Leijenbroek Park en in Kollenberg. In Leijenbroek
Park is Stadsspeelbos Sjabolleke gerealiseerd.

5.3.2	Interactie met burgers en
maatschappelijke partners

Het cluster heeft aan de Kollenberg en richting
Broekstraat ook goede verbindingen met
natuur- en cultuurgebieden waar naar hartenlust
gewandeld en gespeeld kan worden.
Jeugd en jongeren kunnen terecht bij plaatselijke
verenigingen, de reguliere horeca, evenementen,

Verder zijn er veel verenigingen rond toneel,
muziek, natuur en carnaval. Binnen het cluster
ligt het stedelijke sportcentrum en de gymzaal
Leijenbroek. Sporters maken veelvuldig gebruik
van voorzieningen in en om het cluster. Binnen het
cluster is geen voetbalclub actief.

Werkatelier 2012
De noodzaak voor actief burgerschap wordt
duidelijk ingezien. “De gemeenschap is belangrijk,
we moeten toe naar meer ‘Civil society’. De
burger is aan zet en moet actief worden. Mensen
moeten weer iets voor elkaar gaan betekenen.”
Met betrekking tot actief burgerschap ziet men
vooral rollen weggelegd voor de jongere ouderen
en jongeren. Jongere ouderen kunnen de
verbindende schakel vormen tussen jongeren en
ouderen en zodoende de nadelen van vergrijzing
verzachten. Jongeren kunnen als vrijwilliger veel
betekenen voor de leefbaarheid. Maatschappelijke
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stages zijn hiervoor een uitstekende kweekvijver.
Samenwerking en toenadering tussen de mensen
van BieZefke en de inwoners van het centrum
worden als speerpunt benoemd. Mensen kunnen
alleen goed met elkaar samen leven op basis
van goede afspraken, respect voor elkaar en in
dialoog met de omgeving. Er mag geen tweedeling
ontstaan tussen een zogenoemde onderlaag en
andere lagen van de bevolking.
Werkatelier 2013
Het cluster kent meerdere verenigingen. Deels
met een wijkkarakter, deels met een stedelijk
karakter. De verenigingen hebben te maken met
trends en ontwikkelingen zoals; minder (actieve)
leden, minder middelen, minder sponsoren etc.
Besturen beseffen dat men moet anticiperen op
deze trends en ontwikkelingen. Dit vereist een
andere manier van denken en organiseren en
dat is nog onwennig. Ook het feit dat er minder
mensen bereid en beschikbaar zijn voor het doen
van vrijwilligerswerk speelt de verenigingen en
organisaties parten.
5.3.3	Ontwikkelrichtingen vitale verenigingen
en maatschappelijke voorzieningen
1. Verbeteren van het huidig ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers(organisaties) en verenigingen.
2. Ontwikkelen van toekomstbestendig onder-

steuningsaanbod t.b.v. nieuwe taken en nieuwe
vrijwilligers.
3. Faciliteren van sportverenigingen door de
Sportstichting en culturele verenigingen vanuit
het Cultuurbedrijf (bijvoorbeeld bij pr en marketing, administratie, ticketing, podiumfaciliteiten)
4. Verenigingen stimuleren en faciliteren om
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en
te laten participeren.
5. Maatschappelijke voorzieningen zijn afgestemd
op gebruik:
a. Spreiding: per functie wordt vastgesteld op
welk niveau deze het beste tot zijn recht
komt: op niveau van wijk en dorp, cluster,
stadsdeel, stad, regio of bovenregionaal
b. Kwantiteit: afgestemd op de toekomstige
behoefte (demografie) en middelen (financieel)
c. Exploitatie: bezettingsgraad (frequentie,
duur, intensiteit, normering) en
vrijwilligersinzet bepalen mede de
gemeentelijke inzet en bijdrage
d. Kwaliteit: onze inzet is gericht op een beperkter aantal duurzame voorzieningen,
binnen een redelijke reisafstand
e. Samenwerking: gemeente en strategische
partners (bijvoorbeeld combi van diensten
in wijksteunpunt, cultuurhuizen, onderwijs,
zorg en corporaties)
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f. Financiën: onze inzet is gericht op evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven in
de begroting. De huurprijs van eigendommen moet voldoende zijn om de kostprijs te
dekken.

andere scholen. Ouders van de Petrusschool die
met sluiting wordt bedreigd hebben alternatieve
plannen aangeboden aan de stadsdeelbestuurder
met als doel de school een blijvende wijkfunctie te
geven.

Onderwijs
Het scholenaanbod (7 scholen) is uitgebreid en
divers: katholiek, openbaar, protestants christelijk,
jenaplanschool. Scholenkoepels zijn door
demografische ontwikkelingen (minder kinderen)
en overheidsbeleid (minimale schoolgrootte)
gedwongen tot opschalen. Dit leidt tot sluiting en
dus minder scholen in het cluster.

5.3.4 Speerpunten
1. Meer publiciteit en informatie over
ondersteuningsaanbod met gebruik van
moderne middelen en infrastructuur.
Vrijwilligersondersteuning nieuwe stijl door
PIW.
2. Betere bemiddelingen tussen aanbod van en
vraag naar vrijwilligers.
3. Bereiken nieuwe doelgroepen vrijwilligers.
4. Faciliteren van meer samenwerking tussen
vrijwilligersorganisaties, netwerken, of het
aangaan van (soms tijdelijke) allianties. Op
deze manier wil men efficiënter werken, de
schaarse middelen of functies samen benutten
of kennis en expertise delen.
5. Verenigingen stimuleren en faciliteren
kwetsbare doelgroepen actief te benaderen en
te laten participeren.
6. Afstemmen van behoefte en aanbod van
accommodaties: scholen, sport-, speel- en
gemeenschapsvoorzieningen.
7. Blijven faciliteren van goed gedragen
burgerinitiatieven zonder directe inbreng
van gemeente en instanties zoals: landelijke
Burendag etc.

Interactie tussen burgers en maatschappelijk
partners
Werkatelier 2012
De noodzaak tot opschalen van basisscholen
ten gevolge van de demografische ontwikkeling
is uitvoerig aan de orde gesteld. De aanwezigen
begrijpen de noodzaak, maar zien het weggaan
van scholen uit de wijk als een groot verlies.
Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de
wijk. De nabijheid van een school geeft een veilig
gevoel en is onderdeel van de identiteit.
Werkatelier 2013
Tijdens het werkatelier is het beleidsplan van
Kindante met voorgenomen opschaling van
basisonderwijs actueel. Dit beleid houdt in dat
verschillende scholen gaan samenwerken met
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5.4	Economische voorzieningen
5.4.1	Karakteristiek
Het cluster heeft op loopafstand alle voorzieningen waaraan de burgers behoefte hebben. Het
centrum van Sittard ligt binnen dit cluster. Sittard is een aantrekkelijke winkelstad met leisure
en horeca. Men ondervindt wel concurrentie van
omliggende steden en winkels net over de grens.
Verder rukken internetverkopen op. De stad zet
alle zeilen bij om nieuwe impulsen te geven aan
de aantrekkelijkheid van de stad. Aantrekken van
nieuwe winkels en bedrijven, goede parkeervoorzieningen, organiseren van volksfeesten en evenementen, inzet op veiligheid en leegstandsaanpak.
Hoofddoel is een grotere aantrekkingskracht van
de stad als woon-/leef-/ winkelstad en het behouden c.q. uitbreiden van banen.
Hierbij wordt voortdurend rekening gehouden met
de belangen van burgers die in het centrum leven
en wonen. Kollenberg-Leijenbroek-Park is voor
het winkelen aangewezen op het centrum van
Sittard.
5.4.2	Interactie met burgers en maatschappelijke
partners

Werkatelier 2012
Men ziet in de toekomst graag behoud van
basisvoorzieningen, zoals supermarkt, (samengevoegde) basisschool, huisarts, apotheek, en

sportgelegenheid. In verband met afnemende
mobiliteit is het vooral voor ouderen van belang
dat deze voorzieningen dicht bij huis gelegen zijn.
De leegstand van winkels in de binnenstad
is een lastig thema. Geopperd wordt om
enkele leegstaande panden in te vullen als
ontmoetingscentra.
Op het gebied van werkgelegenheid is het
belangrijk zogenoemde hoger opgeleiden met
perspectief aan te trekken. Een mooie stad met
kwaliteit in de leefomgeving (de stad en het
uitgaansleven), moet hierbij helpen.
Werkatelier 2013
In dit cluster is het winkelaanbod groot. Je kunt er
voor vrijwel alles terecht. Bezorgdheid is er over
leegstand van winkels, mede ten gevolge van de
economische crisis. Een andere oorzaak is dat
potentiële klanten zeer mobiel zijn en ook elders
gaan shoppen. Binnen een redelijke reistijd / afstand zijn diverse winkelcentra erg in trek. Aankopen via internet zal hand over hand toenemen.
Aanwezigen hopen vooral dat leegstand niet leidt
tot verloedering van de winkel-/woonbuurt.
5.4.3	Ontwikkelrichting economie
- De gemeente zet in op versterking van de
stadscentra.
- Economisch draagvlak voor de winkels en bedrijven staat buiten de invloed van de gemeente en wordt aan de markt overgelaten. Bewo38
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ners bepalen zelf het bestaansrecht van de
voorzieningen door er daadwerkelijk gebruik
van te maken.
5.4.4 Speerpunten 2013-2016
- Ons adagium “iedereen doet mee in de samenleving” is gericht op arbeidsparticipatie en
maatschappelijke participatie. Dit laatste doel
is opgenomen onder verenigingen.
- Arbeidsparticipatie kan alleen worden waargemaakt door in te zetten op het behouden en
scheppen van werkgelegenheid in de stedelijke
centra (maar ook bij VDL-Nedcar, Chemelot-Campus etc.).
- Sittard-centrum wordt doorontwikkelt tot een
stedelijk en multifunctioneel voorzieningencentrum inclusief retail voor de regio.
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