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LEES VERDER >>

1. Voorwoord

Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2016. Dit jaarplan is gebaseerd op de 
Leefbaarheidsagenda 2025 en de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016.  

De leefbaarheid van wijken, kernen en buurten gaat verder dan het beheer  
en onderhoud van de openbare ruimte. Ook zorg, welzijn, participatie,  
duurzaamheid, milieu en veiligheid spelen een steeds belangrijkere rol.  
In de verschillende stadsdeeljaarplannen van de afgelopen jaren is dit  
steeds meer tot uitdrukking gekomen. 
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Voor u ligt het stadsdeeljaarplan 2016, een plan 
waarin gemeente en wijk- en buurtplatforms  
samen verder werken aan een vitaal gemeen-
schapsleven en een veilige en zorgzame samen- 
leving.

Het stadsdeeljaarplan is net als voorgaande jaren 
gebaseerd op de Leefbaarheidsagenda 2025 en  
de Stadsdeelprogramma’s 2013-2016. Onze stip 
op de horizon is dus 2025, maar dat betekent niet 
dat we nu stil zitten en afwachten. Integendeel. 
We zijn afgelopen jaar actief aan de slag gegaan 
met de doorontwikkeling van wijkgericht werken 
en burgerparticipatie. De samenwerking tussen 
inwoners, wijkplatforms en de gemeente is weer 
een stuk verder uitgebouwd. De stadsdeelcyclus 
gaat nu het laatste jaar in. In 2016 gaan we deze 
cyclus samen met bewoners en ondernemers  
evalueren, zodat er uitgangspunten komen voor 
een hernieuwde aanpak in 2017.

We zoeken elkaar steeds meer op, gaan met  
elkaar in gesprek, luisteren naar elkaar en helpen 
elkaar. Soms ligt het initiatief voor het gesprek 
bij de gemeente en soms bij onze inwoners. Maar 
we zijn er nog niet. Wij moeten als gemeente nog 
meer stappen maken in de richting van een vraag-
gerichte organisatie. En onze inwoners moeten de 
kans krijgen om nog meer dan nu prioriteiten te 

stellen en zelf verantwoordelijkheid te nemen in 
het vinden én realiseren van oplossingen voor hun 
eigen wijk of dorp.

Zoals u gewend bent, laten wij met dit stadsdeel-
jaarplan de concrete activiteiten per cluster en 
wijkplatform voor 2016 zien. Ook presenteren wij 
met dit plan de resultaten die de wijkplatforms, 
gemeente en partners in 2015 hebben gerealiseerd. 
Samen met de wijkplatforms zijn aandachtspunten 
en problemen geïnventariseerd en we gaan hier in 
2016 weer met z’n allen een oplossing voor probe-
ren te vinden. 

Alleen samen kunnen we werken aan een toekomst- 
bestendige en leefbare woonomgeving. Laten we 
onze krachten ook in 2016 weer optimaal bunde-
len, zodat er mooie resultaten bereikt worden! 

Ruud Guyt   Leon Geilen   
Stadsdeelbestuurder Wethouder   
    Wijkgericht werken
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De afgelopen jaren hebben de stadsdeelplan-
nen zich met name gericht op leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk. Dit blijven we in 2016 doen. 
Daarnaast bekijken we ook hoe we, samen met u 
als inwoner, de kracht van de samenleving beter 
kunnen benutten door aan te sluiten bij wat u van 
onze gemeente wilt en wat u zelf wilt organiseren 
in uw wijk of dorp.

Betrokken inwoners
Betrokken mensen zijn belangrijk voor de stad en 
voor de leefbaarheid in wijken, kernen en buurten. 
‘Mensen maken de buurt’ is een veelgehoorde 
uitdrukking. De inzet en betrokkenheid van u als 
inwoner maakt dat de wijk leeft, bruist, verandert 
en meegaat in de tijd. 

De kunst voor de gemeente is nu om inwoners, 
zoals u, de ruimte te geven, te stimuleren en  
initiatieven mede mogelijk te maken. Het betekent 
ook dat inwoners eigenaar zijn van de oplossingen 
voor knelpunten die zij in hun omgeving ervaren. 
De gemeente en maatschappelijke organisaties 
faciliteren en ondersteunen. De eigen plannen van 
inwoners staan centraal. 

Wijkplatforms
Wijkplatforms spelen een belangrijke rol in het  
‘horen’ van de bewoners en het mede mogelijk 

maken van oplossingen. Zij leveren een grote  
bijdrage aan de leefbaarheid in de buurt. Zij zijn de 
dialoogpartner in het wijkgericht werken. Zij weten 
veel, zij denken mee, zij doen mee, zij werken mee 
en in sommige gevallen beslissen zij mee.  

Afgelopen jaar hebben de wijkplatforms zich op  
diverse wijzen geprofileerd in hun wijken en buur-
ten en bijgedragen aan de sociale cohesie en 
leefbaarheid in hun buurten. Zij communiceerden 
door middel van hun websites, wijkkrantjes en 
platformoverleggen over uiteenlopende zaken met 
de inwoners en belanghebbenden in de wijk. Zij 
stimuleerden hen initiatieven op te starten, aan 
projecten als Burgerhart en Burgernet mee te 
doen en deel te nemen aan wijkdagen en andere 
sociale activiteiten. Zij riepen inwoners op mee 
te praten tijdens bijeenkomsten en volgden de 
diverse ontwikkelingen rondom de transformatie 
in de domeinen zorg, participatie en jeugdzorg op 
de voet. Én dachten samen met inwoners na over 
diverse thema’s in de wijk, zoals veiligheid, open-
bare ruimte en het voorzieningenniveau. Ook in 
2016 zullen de wijkplatforms zich weer inzetten 
voor hun wijken en dorpen door hun taken en rol 
voort te zetten en waar mogelijk nog verder uit te 
breiden. Daarmee vormen de wijkplatforms een 
maatschappelijk kapitaal dat op een positieve wij-
ze bijdraagt aan de participatiesamenleving.

2 INLEIDING
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In 2016 wil de gemeente ook graag met de wijk-
platforms bekijken hoe we nog meer inwoners 
actief krijgen in hun wijk, dorp of buurt. 
- belemmerende regels en procedures van de 

gemeente verminderen; 
- het door de gemeenteraad aangedragen idee 

om overheidstaken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en zelfs ook budgetten recht-
streeks aan inwoners over te dragen (Right  
to Challenge) in onze stad mogelijk kunnen 
maken;

- de mogelijkheden die internet ons biedt op-
timaal kunnen gebruiken, om de hierboven 
genoemde ambitie te realiseren. We denken 
daarbij specifiek aan de inzet van sociale  
media, het delen van kennis en netwerken enz.

Bevolkingssamenstelling
Het bevolkingsaantal in de gemeente Sittard- 
Geleen neemt af. Daarnaast komen er minder 
nieuwe en jonge inwoners bij (ontgroening) en 
neemt het percentage ouderen toe (vergrijzing). 
Deze demografische ontwikkelingen hebben ook 
invloed op de grootte van de beroepsbevolking, 
de vraag naar en het aanbod van woningen, het 
onderwijs, de voorzieningen (winkels, gemeen-
schapsaccommodaties, sportvoorzieningen) en 
verenigingen. Deze verandering van onze bevol-
king is van invloed op de leefbaarheid in dorpen 
en wijken van onze gemeente en blijft daarmee 

een voortdurend aandachtspunt. In 2016 kijken we 
bijvoorbeeld wijkgericht naar de toekomst van het 
gemeentelijk aanbod aan wijkaccommodaties. De 
toename van het aantal ouderen en de afname van 
het aantal jongeren maakt het noodzakelijk dat de 
buurtvoorzieningen worden aangepast. 

Zorg
Sinds 2015 heeft de gemeente een aantal nieuwe 
taken op het gebied van zorg gekregen. Zowel de 
Participatiewet (bedoeld om zoveel mogelijk men-
sen met een beperking bij een gewone werkgever 
aan het werk te krijgen), als de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (bedoeld om er voor te zorgen 
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven wonen en kunnen meedoen in de samen-
leving), en de Jeugdwet (bedoeld om jongeren en 
kinderen naar vermogen mee te laten doen in de 
maatschappij ) zijn van de Rijksoverheid overge-
komen naar de gemeente. Mee kunnen doen in 
de maatschappij begint met meedoen in je eigen 
buurt, wijk of dorp. Daarom zoekt de gemeente 
Sittard-Geleen in 2016 nog meer dan voorheen  
in de wijk naar verbindingen tussen mensen,  
verenigingen, instanties. Hiertoe lopen nu een 
aantal pilots in drie focusgebieden (stadsdeel 1: 
Buchten/Holtum, stadsdeel 5: Sittard Stadbroek 
en stadsdeel 2: Geleen Noord), die in 2016 worden 
uitgebreid naar andere delen van de stad. 
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Voor wat betreft de nieuwe taken op het gebied 
van zorg wil de gemeente in 2016 participatie en 
eigen (zorg)kracht in de samenleving, in de wijken, 
dorpen en buurten, stimuleren en versterken. 
Mensen niet uit handen nemen wat ze zelf samen 
met hun netwerk kunnen en willen. Maar ook het 
stimuleren van eigen initiatief van bewoners om de 
zorg in eigen omgeving te organiseren. 

Veiligheid
Afgelopen jaar werd geconstateerd dat er bij inwo-
ners van de gemeente Sittard-Geleen sprake was 
van een relatief groot onveiligheidsgevoel. Hiertoe 
zijn onder leiding van burgemeester Sjraar Cox 
diverse veiligheidsbijeenkomsten in de wijken  
georganiseerd, waarbij bewoners aan konden  
geven welke onveilige situaties in hun wijk aan-
dacht behoeven. Tijdens deze bijeenkomsten is 

uitgebreid informatie opgehaald, variërend van  
het aanpassen van verkeerssituaties, tot het  
aanpassen van de openbare ruimte, preventie en 
politie-inzet. Deze informatie zal nader worden 
geanalyseerd en de specifieke acties worden in 
2016 uitgevoerd.  

Openbare ruimte
Een van de meest in het oog springende zaken in 
een gemeente is de openbare ruimte. Inwoners 
voelen zich prettiger en veiliger in een schone en 
nette omgeving. Zaken als losliggende stoep- 
tegels, te hoge struiken, hondenpoep, slechte  
verlichting e.d. zijn van invloed op ons leefklimaat. 
De gemeente onderschrijft het belang van een 
schone, hele en veilige omgeving en zal daar-
om in 2016 een nieuw Integraal Beheerplan 
Openbare Ruimte opstellen. Het Beheerplan 
Openbare Ruimte is bedoeld om het beheer- en 
onderhoudsniveau van de openbare ruimte in 
Sittard-Geleen naar tevredenheid te organiseren. 
Ook dit doen we samen met onze inwoners.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen kunnen 
zich in 2016 nog andere veranderingen of gebeur-
tenissen voordoen, waarop de gemeente moet  
inspelen. Uiteraard zal de gemeente Sittard- 
Geleen ook hier adequaat op reageren en waar 
nodig de hulp van de inwoners en wijkplatforms  
inroepen.
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Het stadsdeeljaarplan 2016 geeft allereerst een 
samenvatting van de belangrijkste resultaten over 
2015 per cluster en vervolgens per wijkplatform. 
Vervolgens worden de activiteiten voor de clusters 
en de afzonderlijke wijken in 2016 puntsgewijs 
beschreven. 

Achter in het stadsdeeljaarplan vindt u een over-
zicht van de wijkvertegenwoordiging en de samen-
werkingspartners in dit stadsdeel.

MEER INFORMATIE
Actuele informatie over onder andere de leef-
baarheid in de wijken en buurten staat op de 
gemeentelijke website: www.sittard-geleen.nl/
Wonen_en_leven/Leefbaarheid. Hier kunt u de 
stadsdeeljaarplannen ook digitaal bekijken.

Voor meer informatie over de gemeentelijke acti-
viteiten in het stadsdeel kunt u contact opnemen 
met de stadsdeelmanager en de wijkcoördinator:
Stadsdeelmanager: Ger Heyman  046-4777703 
Wijkcoördinator: Jeu Lochs  046-4777101

Altijd op de hoogte zijn van beleidsontwikkelin-
gen, nieuwe regelingen, subsidiemogelijkheden 
en werkzaamheden in uw buurt? Meld u dan aan 
voor de e-mail nieuwsbrief van de gemeente Sit-
tard-Geleen op  www.sittard-geleen.nl
Ook in de Stadskrant kunt u veel informatie terug-
vinden.

Met vragen, meldingen of ideeën over de leefom-
geving kunt u terecht bij het Klant Contact Center 
14046 of www.sittard-geleen.nl
Daarnaast kunt u ook meldingen doen via Buiten 
Beter app  (www.buitenbeter.nl)
Voor politiezaken kan dat via 0900 8844 (112 bij 
Spoed) of www.politie.nl/melden

3 LEESWIJZER

http://www.sittard-geleen.nl/Wonen_en_leven/Leefbaarheid
http://www.sittard-geleen.nl/Wonen_en_leven/Leefbaarheid
http://www.sittard-geleen.nl
http://www.sittard-geleen.nl
http://www.buitenbeter.nl
http://www.politie.nl/melden
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CLUSTER LIMBRICHTERVELD HOOGVELD
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4.1 BELANGRIJKE RESULTATEN 
 STADSDEELJAARPLAN 2015 

4.1.1 Limbrichterveld
- Het wijkplatform heeft deels samen met part- 

ners in het wijkgericht werken, wijkplatform-
overleggen georganiseerd. Deze waren gericht 
op leefbaarheid en schoon, heel en veilig

- Het wijkplatform heeft met de wijk gecommuni- 
ceerd via publicatie in de Limbrichterveld-
koerier en de wijkwebsite. De Limbrichterveld-
koerier is inmiddels opgeheven. Er heeft 
overleg plaatsgevonden met de redactie van 
’t Wijkkrantje Hoogveld om te bezien of er 
toekomstig samengewerkt zou kunnen worden

- Het wijkplatform heeft deelgenomen aan 
het veiligheidsoverleg op 15 oktober en aan 
een bijeenkomst rondom het gemeentelijke 
accommodatiebeleid

- Het wijkplatform heeft zich ingezet om een 
opvolging te organiseren voor de weggevallen 
wijkconciërges uit het Ned-Car project. Helaas 
heeft dit niet tot een adequate opvolging geleid

- Het wijkplatform heeft aangegeven als klankbord- 
groep betrokken te willen worden bij een even- 
tuele huisvesting van DaCapo in het leegkomende 
gebouw van Zuyd HS aan de Havikstraat. Men 
wil graag de gebiedskennis inbrengen als het  
gaat om logistiek, verkeer en voorkomen van  
overlast voor inwoners en andere belanghebbenden

- Het wijkplatform heeft zich nadrukkelijk 
ingezet om een van de laatste openstaande 
punten vanuit het convenant ‘wonen en 
scholen’ succesvol geregeld te krijgen nl. het 
sluiten van alle ingangen van Leeuwenborgh 
aan de Valkstraat. Het wijkplatform heeft 
aangegeven dat dit moeizaam verliep en erg 
lang duurde

- Het wijkplatform en mensen in de wijk hebben 
zich ingezet om te bewerkstelligen de open 
verbinding, al dan niet met pasje, met het 
centrum via het NS station te behouden 

- Het wijkplatform heeft meegedacht en 
gepraat over een ander gebruik en een andere 
inrichting van het Eisenhowerpark
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- De verkeersituatie Montgomerystraat is 
middels het vervangen van de wegversmalling 
door een asfaltdrempel en het aanbrengen van 
een kruispuntplateau verbeterd

- Op verzoek van bewoners is een extra 
lichtmast geplaatst bij Eisenhowerstraat flat 2

- Op verzoek van basisschool Loedoes is de 
verkeersituatie in de Bradleystraat aangepast 

- Stg. Down Town heeft enkele groenstroken 
geadopteerd en ruimt tevens wekelijks het 
zwerfafval in de buurt op

- Speeltuin Sjnaaketuin is in samenspraak met 
een initiatiefgroep opnieuw ingericht  

 
4.1.2 Hoogveld
- Het wijkplatform heeft periodiek overleg 

gevoerd met maatschappelijke partners 
(gemeente, Partners in Welzijn en de 
wijkagent) en een jaarlijks open wijkplatform 
voor de mensen binnen de wijk georganiseerd

- Het wijkplatform heeft samen met BS 
Loedoes ingezet op een veilige schoolroute 
(fietsverbinding) 

- Het wijkplatform en omwonenden hebben 
meegepraat en meegedacht over het uitge-
voerde groot onderhoud aan de vijver aan  
het Donatusplein

- Het wijkplatform heeft meegedacht en 
meegesproken met de projectleiding van de 

Provincie Limburg inzake de voorbereidingen  
en de uitvoering van de ongelijkvloerse  
kruising Hasseltsebaan

- Het kunstwerk ‘de eenzame visser’ in Hof  
van Onthaasting is herplaatst

- De bessenheuvel in Hof van Onthaasting is  
door IVN geadopteerd

- Een braakliggende strook aan de Anderson-
straat is ingericht

- Door verschillende initiatiefnemers zijn 
een aantal activiteiten voor verschillende 
leeftijdsgroepen in de wijk (mede) georga-
niseerd zoals de Buitenspeeldag en de 
Kennedymars doortocht

11
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4.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2016

4.2.1 Limbrichterveld 
- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor een 

leefbaar Limbrichterveld. Hotspots hierbij zijn 
de omgeving van het winkelcentrum en de  
omgeving van de scholen

- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor een 
goed en veilig bereikbaar Limbrichterveld. 
Daar waar zich ontwikkelingen voordoen wil 
men meepraten en denken. Aandachtspunt 
is nu de ervaren onveiligheid voor fietsers en 
voetgangers bij en in de NS tunnel aan het einde 
van de Cavaleriestraat, die Limbrichterveld en 
Hoogveld verbindt

- Het wijkplatform zal samenwerken met inwo-
ners en partners in het wijkgericht werken /
participatie / transformatie

- Het wijkplatform zal de wijkwebsite continueren 
en denkt na over mogelijke communicatie via 
een wijkkrant 

 

- Het wijkplatform blijft beschikbaar om een 
klankbordgroep te vormen rondom de even- 
tuele huisvesting van DaCapo in Zuyd HS  
(Het DaCapo Technocollege wordt gehuisvest 
aan de Havikstraat in het voormalig Zuyd HS 
gebouw)

- Het wijkplatform blijft meedenken over de  
toekomst van leegkomende (school)gebouwen 
in de wijk

- In 2016 vinden voorbereidingen plaats inzake 
groot onderhoud aan de Bergerweg, uit te  
voeren in 2017

- Onderhoudswerkzaamheden aan de  
Industriestraat



STADSDEELJAARPLAN 2016
STADSDEEL 4 WESTELIJK SITTARD 

13

4.2.2 Hoogveld
- Het wijkplatform wordt betrokken bij alle  

zaken die bijdragen aan een leefbaar Hoogveld. 
Schoon, heel en veilig

- Het wijkplatform wordt betrokken bij de samen- 
werking met inwoners en partners in het wijk-
gericht werken/participatie/ transformatie

- Het wijkplatform wordt betrokken bij de dialoog 
inzake voorzieningen (ontmoeten, spelen etc.) 
die goed op elkaar afgestemd moeten worden, 
ook als het gaat om de noden van verschillende 
leeftijdsgroepen

- Het wijkplatform is gesprekspartner bij het 
proces rondom een goed en veilig bereikbaar 
Hoogveld. Aandachtspunt is nu de ervaren  
onveiligheid voor fietsers en voetgangers bij  

 
en in de NS tunnel aan het einde van de  
Cavaleriestraat, die Limbrichterveld en  
Hoogveld verbindt

- Het wijkplatform blijft zich samen met de 
school Loedoes en de wijkagent inzetten voor 
een veilige schoolweg en verbetering van het 
gedrag van de ouders die kinderen naar school 
brengen

- Belanghebbenden worden betrokken bij de 
voorbereidingen en de uitvoeringen van groot 
onderhoud aan de Donatusvijver
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5.1. BELANGRIJKE RESULTATEN    
 STADSDEELJAARPLAN 2015

5.1.1. Ophoven
- Het wijkplatform heeft periodiek wijkplatform- 

overleggen georganiseerd met maatschappelijke  
partners (gemeente, ZOwonen, Partners in 
Welzijn en de wijkagent). Doel van het overleg is 
samen werken aan een leefbaar Ophoven

- Het wijkplatform heeft in november een open 
wijkplatform georganiseerd waarin het verant-
woord heeft wat het wijkplatform gedaan heeft 
en wat de plannen zijn. Verder heeft men nage-
vraagd wat er speelt in Ophoven

- Het wijkplatform heeft een aantal activiteiten 
voor verschillende leeftijdsgroepen in de wijk 
(mede) georganiseerd

- Het wijkplatform heeft in 2015 3x een wijkkrant  
uitgegeven en heeft gecommuniceerd via de 
wijkwebsite

- Het wijkplatform heeft zich ingezet voor een 
schone wijk, waarbij men zelf actief heeft opge- 
ruimd en meegedaan heeft aan de landelijke 
Zwerfvuildag 

- Het wijkplatform heeft een rol gespeeld bij de 
voorbereiding van de reconstructie van de  
Kromstraat

- Het wijkplatform heeft geconstateerd en  
gecommuniceerd dat het onderhoud rondom  

de leegstaande kerk niet goed verloopt en de 
omgeving erdoor verloedert

- Het wijkplatform heeft samen met andere  
belanghebbenden een bijdrage geleverd  
tijdens de voorbereiding en de uitvoering van  
de opwaardering van de speelvoorziening in  
het Elzenplantsoen 

- Het wijkplatform heeft gecommuniceerd met 
de projectleiding van Mijn Zuid inzake ontwik-
kelingen in de Tuin van Gulik 

- Het wijkplatform heeft deelgenomen aan het 
veiligheidsoverleg op 15 oktober, Hallo 2020 en 
aan een bijeenkomst rondom het gemeentelijke 
accommodatiebeleid

- Het wijkplatform heeft meegedaan bij de oprich- 
ting van het buurtpreventie team Ophoven

- Het wijkplatform heeft samen met de bewoners 
de speelvoorziening Elzenplantsoen opgewaar-
deerd

- De KBO en de Landjwaer hebben samen  
activiteiten voor meerdere doelgroepen georga-
niseerd

- In samenspraak met buurt Kromstraat 23-29 
zijn parkeerplaatsen en groen opnieuw inge-
richt

- Het aanbrengen van grasbetontegels in  
Dr. Poelslaan
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5.1.2. Sanderbout 
- Het wijkplatform heeft periodiek intern  

overleg georganiseerd
- Het wijkplatform heeft deelgenomen aan  

diverse informatie en inspraakavonden
- Het wijkplatform heeft naar de inwoners  

gecommuniceerd
- Het wijkplatform heeft de besluitvormings- 

procedure om een Multifunctionele Accommo- 
datie (MFA) te vestigen in de Gemmakerk  
gevolgd en heeft standpunten in deze kenbaar 
gemaakt

Sociaal programma Sittard Zuid en 
herstructurering:
- De werkgroep MFA Sanderbout heeft meege-

praat, -gedacht en -gedaan bij de totstand- 
koming van de besluitvorming de Gemmakerk 
aan te wijzen als gemeentelijk monument en  
de MFA aldaar te vestigen 

- De werkgroep MFA Sanderbout heeft samen 
met de gemeente onderzocht hoe beheer en 

exploitatie door, voor en met inwoners van  
Sanderbout gerealiseerd kunnen worden

- De werkgroep MFA Sanderbout heeft meege-
sproken en gedacht over het ontwerp inzake 
herbestemming van de Gemmakerk

-  Meerdere verenigingen hebben i.s.m. de  
projectorganisatie Mijn Zuid binnen de wijk de 
Summerparty en de Burendag georganiseerd

-    De projectorganisatie Mijn Zuid heeft zich  
samen met inwoners ingezet voor: kansen voor 
kinderen en jeugdigen, voorkomen van overlast 
door jongeren, eenzaamheid, armoede, huiselijk 
geweld, criminaliteit en (arbeids)participatie

-    Het inloophuis, het repaircafé en het Weggaef 
Huikske zijn gecontinueerd en mogen zich ver-
heugen in toenemende belangstelling. Vanuit 
het Weggaef Huikske worden nieuwe plannen 
voor bredere betrokkenheid en inzet van buurt-
bewoners besproken

-    De spreekuren van het sociaal maatschappelij-
ke vangnet in het inloophuis zijn beschikbaar  
geweest

15
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-    In overleg met buurtbewoners en belangheb-
benden is gewerkt aan de uitvoering van de 
plannen Sanderbout / Achtbunder - School- 
locatie - Veestraat, de MFA in de Gemmakerk,  
de spoorbrug en de voetbalinstructieruimte.  
De laatste is inmiddels feestelijk geopend

-    ZOwonen, bewoners en de gemeente hebben 
in samenwerking ingezet op schoon, heel en 
veilig tijdens de herstructurering. Daar waar 
nodig of gewenst worden knelpunten of  
zorgsignalen besproken binnen het woon- 
zorgoverleg 

-  De projectorganisatie Mijn Zuid heeft de jaar-
lijkse informatieavond voor alle bewoners 
georganiseerd

-    In september hebben de werkgroep MFA  
Sanderbout en de gemeente een informatie-
avond georganiseerd voor alle inwoners en het 
gemeentebestuur

- Op verzoek van bewoners is een zitbank aan  
de Westelijke Randweg geplaatst

- Op verzoek van bewoners in de Veestraat  
achterzijde woningen brandpad opnieuw  
geasfalteerd

5.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2016

5.2.1 Ophoven
- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor een 

leefbaar Ophoven
- Het wijkplatform blijft een bijdrage leveren aan 

diverse wijkontmoetingsactiviteiten
- Het wijkplatform zal samenwerken met  

inwoners en partners in het wijkgericht  
werken / participatie / transformatie

- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor de  
wijk om een, eerder besproken, supermarkt  
te realiseren aan de Rijksweg Zuid

- Het wijkplatform heeft prioriteit gegeven aan  
de wens om de verkeerssituatie bij en in de  
tunnel Dr. Poelslaan veiliger te maken. Men  
signaleert dagelijks bijna-ongelukken ter  
plaatse

- Het wijkplatform volgt de ontwikkelingen rond-
om de leegstaande kerk en spreekt de wens 
uit dat verantwoordelijken zorgdragen voor het 
onderhoud en het voorkomen van verloedering 
ter plaatse

- Het wijkplatform zal blijven volgen of de vraag 
en het aanbod inzake voorzieningen (ontmoeten,  



spelen etc.) goed op elkaar afgestemd zijn, ook 
als het gaat om de noden van verschillende 
leeftijdsgroepen

- Het wijkplatform volgt de ontwikkelingen en 
wil meedenken als het gaat over leegstand en 
herbestemming van sociaal maatschappelijke 
voorzieningen in Ophoven

- Het wijkplatform geeft 3 keer per jaar een wijk-
krant uit en communiceert via de wijkwebsite

- Na een interactieve voorbereiding wordt de 
Kromstraat gereconstrueerd

- Tuin van Gulik: realisatie van 10 half vrijstaan-
de woningen en 10 patiowoningen

5.2.2 Sanderbout
- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor een 

leefbaar Sanderbout in de laatste fase van de 
herstructurering Mijn Zuid

- Het wijkplatform blijft participeren tijdens 
bijeenkomsten voor bewoners van de verschil-
lende deelprojecten Veestraat, Achtbunder, 
schoollocatie

- Het wijkplatform blijft communiceren via de 
wijkkrant en wijkwebsite van Sanderbout

Sociaalprogramma Sittard Zuid en 
herstructurering:
- De werkgroep MFA Sanderbout blijft meepraten, 

denken en doen bij het ontwerpen en realise-
ren van de MFA in de Gemmakerk en de opzet 

van beheer en exploitatie. De planning is dat de 
MFA medio 2016 beschikbaar is en dat de Bar-
barazaal dan aansluitend gesloopt gaat worden

- De werkgroep MFA Sanderbout. In 2016 zullen  
de activiteiten van verenigingen en initiatief-
nemers binnen Sanderbout, die nu elders 
plaatsvinden een betaalbaar onderdak kunnen 
vinden in de Gemmakerk. De woonkamer en 
inloopfunctie van de Bremstraat zullen verhui-
zen naar de Gemmakerk. ZOwonen en Camelot 
zullen tot einde project blijven werken vanuit 
Bremstraat 3

-    Initiatiefnemers binnen Sanderbout zullen 
activiteiten organiseren t.b.v. ontmoeting voor 
verschillende doelgroepen. De projectorgani-
satie Mijn Zuid volgt op afstand en ondersteunt 
daar waar gewenst

17
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- De projectorganisatie Mijn Zuid, de werkgroep 
MFA, het wijkplatform en initiatiefnemers  
hebben de opdracht te investeren in het ver- 
binden van de verschillende partijen binnen 
Sanderbout

-    In het laatste jaar van het project Mijn Zuid  
zal de projectorganisatie samen met inwoners 
blijven inzetten op kansen voor kinderen en 
jeugdigen, het voorkomen van overlast door 
jongeren, eenzaamheid, armoede, huiselijk 
geweld, criminaliteit en (arbeids)participatie. 
Vanzelfsprekend zal gewerkt worden aan bor-
ging van behaalde resultaten om zodoende 
continuïteit te garanderen

-    Het inloophuis, het repaircafé, het Weggaef 
Huikske worden gecontinueerd. Getracht wordt 
zoveel mogelijk mensen te betrekken en in sa-
menwerking nieuwe initiatieven te ontplooien

-  De projectorganisatie van Mijn Zuid blijft zich 
samen met de inwoners inspannen voor een 
leefbare woonomgeving gedurende de her-
structurering

-    In 2016 worden inwoners, verenigingen,  
initiatiefnemers en het wijkplatform uitgeno-
digd mee te praten, denken en doen tijdens 
inspraak- en informatiebijeenkomsten

- Realisatie en oplevering van de nieuwe en 
gerenoveerde woningen Veestraat, Anemoon-
straat en Achtbunder

- Start van de bouw van de spoorbrug voor  
voetgangers en fietsers ter hoogte van de  
Geraniumstraat
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6.1 BELANGRIJKE RESULTATEN    
 STADSDEELJAARPLAN 2015

6.1.1 Sittard Centrum
- Het wijkplatform heeft bestuursvergaderingen 

en een jaarlijks open wijkplatform voor de 
mensen in het centrum georganiseerd. Doelen 
hierbij waren met name leefbaar, veilig en  
bereikbaar

- Het wijkplatform heeft partners in het wijk- 
gericht werken betrokken

- Het wijkplatform heeft een duidelijk rol genomen 
bij de inpassing van de huisvesting van Moveoo 
aan de Plakstraat. Heeft in dit verband een 
veiligheidsschouw geïnitieerd en heeft zitting 
in een begeleidingsgroep ‘huisvesting Moveoo 
Plakstraat’

 
 

- Het wijkplatform volgt de ontwikkelingen  
Stationsgebied. Overlast verkeer, parkeren, 
coffeeshops etc.

- Het wijkplatform heeft deelgenomen aan de 
veiligheidsbijeenkomst op 15 oktober en bij het 
inspraakproces ‘Duurzame Accommodaties’

- Het wijkplatform heeft periodiek een wijk- 
wijkkrant uitgegeven

- Het wijkplatform volgt de ontwikkelingen van 
Ligne

- Het wijkplatform heeft de realisatie van de 
uitvoering van rotonde De Wissel aan Rijksweg 
Noord, Elisabeth van Barstraat en de Odasingel 
gevolgd
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- Er is een start gemaakt met het programma-
tisch werken binnen de binnenstad van Sittard. 
Doel is een goede afstemming van alle acties 
ten behoeve van de kwaliteit van het centrum 
van Sittard voor wonen, werken, ondernemen, 
recreëren, beleving, studeren, ontmoeten

- Het Kerkepad vanaf het tunneltje bij de Cour 
Solanus tot aan de Markt is opgeknapt. Er 
is een natuurstenen verharding gekomen en 
nieuwe bomen en zitbanken

- De Jardin d’ Isabelle heeft een nieuwe inrich-
ting met beplanting, bomen en zitbanken  
gekregen 

- De Deken Tijssenstraat heeft een nieuw plavei-
sel van gebakken klinkers gekregen

- De grachten van de Begijnenhofwal en de  
Dominicanenwal zijn verbonden door een  
nieuwe brug

- De Gats, parkeerplaats Gats, Onger ‘t Boagske, 
Kloosterplein en Kapittelstraat hebben een 
compleet nieuwe inrichting gekregen. Er is een 
nieuw hardstenen plaveisel, nieuwe bomen en 
nostalgische verlichting aangebracht

- Er is een brugduiker geplaatst in Geleenbeek 
ter hoogte van Ligne

- Het kunstwerk voor Thuur Laudy is geplaatst

6.1.2 Kollenberg-Park-Leijenbroek
- Het wijkplatform heeft vergaderingen georga-

niseerd waar belangstellenden welkom waren 
om in te spreken en mee te praten. 2x per jaar 
heeft men partners in het wijkgericht werken 
uitgenodigd

- Het wijkplatform heeft zich ingezet voor  
verkeerszaken, leefbaarheid en veiligheid

- Het wijkplatform heeft in 2015 3x een wijknieuws- 
brief uitgegeven en de wijkwebsite beheerd

- Het wijkplatform heeft zich ingezet voor een 
leefbare buurt/wijk (schoon, heel, veilig,  
bereikbaar, parkeren)

20
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- Het wijkplatform heeft meegepraat tijdens 
bijeenkomsten rondom een onderzoek naar 
mogelijke huisvesting van Moveoo aan de  
Molenweg. Uiteindelijk is voor een andere  
locatie gekozen

- Het wijkplatform heeft deelgenomen aan de 
veiligheidsbijeenkomst op 15 oktober

- Het wijkplatform heeft gesprekken gevoerd 
met de gemeente inzake de ervaren overlast  
in het park 

- Het wijkplatform heeft meegepraat, gedacht  
en gedaan aan de bijeenkomsten in het kader 
van ‘Duurzame Accommodaties’

- Project Vijverweg-Stadspark. Fase 1 van de 
fysieke verbeteringen is uitgevoerd

- Project Schuttestraat is in uitvoering genomen
- Wonen Limburg en bewoners hebben enkele 

groenstroken aan de Andreasommegang  
geadopteerd

- Op verzoek van bewoners is Broekpas opnieuw 
beklinkerd

- In samenspraak met bewoners worden de  
rozenperken in Beatrixlaan, Marijkelaan, 
Irenelaan en Margrietlaan opnieuw ingericht

6.2 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2016  

6.2.1 Cluster Sittard Centrum 
- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor een 

leefbaar, veilig en bereikbaar Sittard Centrum. 
Hotspots hierbij zijn de omgeving van het  
station, de oude ziekenhuislocatie en de  
omgeving van de Markt

- Het wijkplatform zal samenwerken met  
inwoners en partners in het wijkgericht  
werken / participatie / transformatie

- Het wijkplatform geeft in 2016 3x een  
wijkkrant uit

- Het wijkplatform betrekt bewoners o.a.  
middels het jaarlijkse open wijkplatform

- Het wijkplatform volgt ontwikkelingen rondom 
het programma Sittard Centrum zoals: wonen, 
bouwen, evenementen, uitgaan, verlichting, 
toegang etc.

- Het wijkplatform blijft participeren in de  
begeleidingsgroep Moveoo Plakstraat

- Het wijkplatform blijft participeren in het  
overleg Veilig Uitgaan

Projecten:
- Plakstraat 28-30: Realisatie van 18 studio’s. 

Oplevering medio 2016
- Uitvoering project toegangscontrole binnenstad 

(zakpalen en bebording)
- De panden Odasingel 45-47 worden in het  

eerste kwartaal van 2016 gesloopt
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- Naar verwachting wordt het plan Engelenhof 
gerealiseerd (Putstraat/Pullestraat).  
28 woningen, een parking en 5 appartementen

- Uitvoeren reconstructie Stadswegske -  
Mgr. Claessensstraat

- Renovatie van de Ursulinentuin 
- Ligne, 1 april 2016 opleveringen gebouwen  

aan De Domijnen, Zuyd, Daelzicht en start  
inrichting en verhuizing

- Ligne, 1 september 2016 officiële ingebruik- 
neming bij start hogeschooljaar

- Ligne, 1 oktober 2016 start inrichting schoots-
velden met bypass Keutelbeek en sloop over- 
kluisde deel tussen Linde en Hypotheker

- Voorbereidingen realisatie woonzorgcentrum

6.2.2  Kollenberg-Park-Leijenbroek
- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor een 

leefbare buurt. Hotspots hierbij zijn de omge-
ving van het stadspark en het speelbos

- Het wijkplatform zal samenwerken met  
inwoners en partners in het wijkgericht  
werken / participatie / transformatie.

- Het wijkplatform geeft in 2016 3x een wijk- 
krant uit en beheert een wijkwebsite

- Het wijkplatform blijft zich inzetten voor het 
behouden van voorzieningen voor activiteiten 
en ontmoeting en voert hierover de dialoog  
met de gemeente

- Fase 2 van uitvoering werkzaamheden  
roeivijver Vijverweg

22
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SAMENWERKING IN STADSDEEL 4

1.  Buurt- of dorpsvertegenwoordiging

Wijkplatform Limbrichterveld
www.limbrichterveld.com  
 Jac Stienen (penningmeester)
 Ger Brouwers (lid)

Wijkplatform Hoogveld
www.buurtvereniging.hoogveld.info
 Edwin Hanegraaf (voorzitter) 

Brechje Veugen (secretaris)
 Dennis Schröder (Penningmeester)

Wijkplatform Ophoven
www.wijkplatform.ophoven.nl
 Gert Tempelman (a.i.voorzitter)
 Georges Reijnen (secretaris)

Wijkplatform Sanderbout
www.sanderbout.nl
 John Gerrits (voorzitter/secretaris)
 Thijs van Tilborg (penningmeester)

Wijkplatform Kollenberg/Leijenbroek
www.wijkplatformklp.nl
 Ben Kusmic (voorzitter)
 Brigitte de Bruin-Alberts (secretaris)

Wijkplatform Sittard Centrum
www.wijkplatformsittardcentrum.nl
 Chris Bux (voorzitter)
 Ad Canton (secretaris)

http://www.limbrichterveld.com
http://www.buurtvereniging.hoogveld.info
http://www.wijkplatform.ophoven.nl
http://www.sanderbout.nl
http://www.wijkplatformklp.nl
http://www.wijkplatformsittardcentrum.nl
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2.  Partnerorganisaties in het wijkgericht werken 

Gemeente
 Ruud Guyt, stadsdeelbestuurder
 Ger Heyman, stadsdeelmanager
 Jeu Lochs, wijkcoördinator

Politie basiseenheid Westelijke Mijnstreek
 Paul de Rooij, chef Politiebasiseenheid
 Frank Essers, wijkagent Limbrichterveld / 

Hoogveld
 Luuc van Hoof, wijkagent Ophoven / KPL
 Martin Niesen, wijkagent Sittard Centrum
 Maikel Bomer, wijkagent Sittard Centrum

Team Handhaving gemeente
 Annabelle Erkens-Pereboom, teammanager
 Jo Vleugels, coördinator

Partners in Welzijn
 Natalie Bongers, teamleider
 Hans Zeegers, opbouwwerk
 Marcel Verhiel, jongerenwerk
 Theo Franciscus, randgroepjongerenwerker

ZOwonen
 John Dumont, Manager
 Kim Stroucken, Wijkmanager Sittard
 Nicole Koolen, Woonconsulent
 Sil Bracke, Woonconsulent
 
Programmanager herstructurering Mijn Zuid
 Jos Mevis

Zuyderland
 Karin Brands-van Soest, Teamcoördinator 

Gespecialiseerde Thuisbegeleiding

Woonpunt
 Paul Leenders, consulent leefbaarheid


