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Sittard-Geleen, 4 juni 2013 (definitieve versie) 

 
Verslag schouw rondom hoogbouwwoningen Geleen-Zuid/Kluis 
Schouwlokaties: Jos Klijnenlaan, Wagenaarstraat, Pijperstraat, 
winkelcentrum Zuidhof, Van Goyenstraat en Ternierstraat. 
 
Inleiding 
Aanleiding om tot deze schouw te gekomen waren de reacties van de aanwezigen tijdens 
“Praten mee over de toekomst van uw wijk. Werkatelier Geleen-Zuid en de Kluis” op 5 maart. 
De reacties op 5 maart hadden met name met betrekking tot hedendaags beheer van de 
openbare ruimte. 
Naar aanleiding van deze reacties is op verzoek van wethouder Els Meewis in samenwerking 
met de Huurders Commissie Hoogbouw Zuid deze schouw georganiseerd. 
De schouwroute en halteplaatsen voor het geven van de toelichting op locatie zijn van te voren 
afgestemd met de voorzitter van de Hoogbouw Commissie Geleen Zuid Henk van Dijke en 
wijkcoördinator van gemeente Sittard-Geleen Arno Gorissen. 
 
In dit verslag wordt een beknopte en zakelijke weergave gegeven van de schouw en de 
gemaakte afspraken op woensdag 17 april 2013.  
Uitgangspunt is de lijst van aandachtpunten aangedragen door de Hoogbouw Commissie.  
 
 
1. Wijksteunpunt Amusant, Wagenaarstraat 160 woensdag 17 april 2013  

aanvang 12.30 uur 
- Opening 
Wethouder Els Meewis opent de buurtschouw en heet de afgevaardigden van 

- Woonmaatschappij ZOwonen (4) 
- Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis (2) 
- Politie Limburg (3) 
- Partners in Welzijn (2) 
- Hoogbouw Commissie Geleen Zuid (6) en 
- Gemeente Sittard-Geleen (4) 

Van harte welkom op deze zonnige middag. 
 
Voorzitter van de Hoogbouw Commissie Henk van Dijke is verheugd over de grote opkomst van 
alle betrokken partijen en hoopt op een buurtschouw met voldoende resultaten. (zie 
bijgevoegde aandachtspuntenlijst aangereikt door de Hoogbouw Commissie) 
 
De gemeentelijke wijkcoördinator Arno Gorissen laat aan de hand van kaart zien hoe de 
kadastrale eigendomsverhoudingen rondom de hoogbouw is tussen ZOwonen en gemeente. 
Verder maakt hij als regisseur van deze schouw de spelregels bekend aan de aanwezigen. 
Onder leiding van hem wordt de schouw/ rondgang gestart. 



2 

2. Parkeerterrein Jos Klijnenlaan 
- Parkeren voor de entreedeuren 
Antwoorden: 
* De gele stippelbelijning voor de entrees zal daar waar ze slecht zichtbaar zijn, door de 
gemeente opnieuw worden geschilderd. 
* De politie als de gemeentelijk BOA’s zullen foutparkeerders voor de flats gaan verbaliseren. 
* ZOwonen zal tijdens het reguliere overleg met de Hoogbouw Commissie het e.e.a. afstemmen 
m.b.t. plaatsen van paaltjes  
 
- Belijning parkeervakken Jos Klijnenlaan en Pijperflat 
Antwoord: 
* De parkeervakkenbelijning op deze twee locaties wordt opgehaald. 
De belijning bij Wagenaar, Tenier- en Van Goyenflat is pas vernieuwd. 
 
- Toewijzingsbeleid in relatie tot de zittende huurders en onwenselijke gedragingen van 
huurders 
Antwoord: 
* ZOwonen geeft een uitvoerige toelichting over de toewijzigingscriteria en –beleid. Ook dit punt 
zal wederom aan de orde komen tijdens het reguliere overleg 
 
- Jongerenoverlast: ’s avonds hangjongeren en overdag schooljeugd GHC (zwerfafval) 
Antwoorden: 
* Ernstige overlast in de avonduren melden via de politie tel. 0900-8844. Verder wordt 
geadviseerd jongerenoverlast te melden via het gemeentelijk Klanten Contact Centrum tel 
14046. De melding wordt direct doorgegeven aan de politie en jongerenwerk van Partner in 
Welzijn. 
* Er zullen door de gemeente extra afvalbakken worden geplaatst op parkeerplaats Jos 
Klijnenlaan zodat de jongeren hierin hun rommel kunnen deponeren.  
* De huismeesters houden steeds oogje in zeil en ruimen het zwerfafval op zowel op het 
eigendom van ZOwonen als gemeente.  
 
 
3. Hoek Van Akenstraat/Jos Klijnenlaan 
- Groene heesters hoek Van Akenstraat/Jos Klijnenlaan 
Antwoord: 
* Enkele jaren geleden is ZOwonen gestart met het groen rondom de hoogbouwwoningen 
opener te maken om op deze wijze de sociale veiligheidbeleving te vergroten. De gemeente 
heeft dit initiatief overgenomen en ook de begroeiing aan de Jos Klijnenlaan omgevormd. 
De heester in de plantsoenen zullen regelmatig worden gesnoeid om het doorzicht te 
waarborgen. Op dit moment is het doorzicht voldoende.  
 
- ongewenste paden door de groenvoorziening 
- Nog resten zichtbaar van boomstronken  
Antwoord: 
* Deze groenstrook is eigendom van ZOwonen. ZOwonen is verbaasd dat deze punten niet 
eerder naar voren zijn gekomen tijdens het reguliere overleggen. De Hoogbouw Commissie was 
in de veronderstelling dat deze groenstroken eigendom waren van de gemeente. 
Deze punten worden t.z.t. besproken tijdens de reguliere overleggen.  
 
- Afvaldumpingen, hondendrollen 
- Borden honden aan de lijn en meer afvalbakken 
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Antwoorden: 
* De gemeente plaatst geen borden meer verboden voor honden en laat bestaande borden 
verwijderen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat o.a. dat honden aan de lijn 
moeten in bebouwde kom, opruimen van hondendrollen en geen honden op speelplekken 
mogen. Door de gemeentelijke BOA’s wordt hierop gelet. 
* Het groen tussen de hoogbouwwoningen is eigendom van ZOwonen de afvalbakken zijn 
bewust verwijderd i.v.m. illegale afvalaanbiedingen enz..  
     
 
4. Wagenaarflat 
- Hard rijden ter hoogte van de speeltuin 
Antwoord: 
* Op korte termijn zal de gemeente snelheidsmeting laten verrichten in deze straat. De 
resultaten zullen worden teruggekoppeld aan de Hoogbouw Commissie. 
 
- Eerste parkeerplaats bij speeltuin blokkeren  
Antwoord: 
* Voor een veiliger oversteek zal de eerste parkeerplaats door de gemeente worden 
geblokkeerd 
 
- Drugsoverlast 
Antwoord: 
* De politie geeft een uitvoerig toelichting over de aanpak m.b.t. deze problematiek en geboekte 
resultaten. Verzocht wordt om deze overlast te blijven melden via Politie tel. 0900-8844 of via 
misdaad Anoniem 0800-7000. Ook kunnen meldingen worden doorgegeven aan ZOwonen. 
 
- Slapen in de kelders 
Antwoord: 
* Bewoners laten deze mensen binnen en geven hun soms te eten. Bij overlast dit blijven 
melden bij ZOwonen.  
Verder doen we een oproep aan de bewoners/huurders niemand binnen te laten die men niet 
kent. Spreek elkaar hierop ook aan! 
 
- Onderverhuur 
Antwoord: 
* Melden bij ZOwonen. 
 
- Achterdeur wordt regelmatig vernield 
Antwoord: 
* ZOwonen zal deze deur herstellen. Vernielingen direct melden bij ZOwonen. 
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5. Pijperflat 
- Onveiligheid gevoel; camerabewaking 
Antwoord: 
* In de flat zijn reeds camera’s door ZOwonen aangebracht. De gemeente gaat geen camera’s 
aanbrengen. Meer rendement valt te behalen in het bevorderen van de onderlinge sociale 
contacten tussen de bewoners/huurders.  
 
- Herstel van de openbare verlichting duurt te lang 
Antwoord: 
* De gemeente ziet dat er weinig defecte verlichting rondom de hoogbouw worden gemeld. Men 
wordt verzocht defecte verlichting te melden via gemeentelijk Klanten Contact Centrum tel. 
14046. Op iedere paal staat een vier cijferig nummer. 
Alle defecte verlichting zijn afgelopen week geïnventariseerd en gemeld! Aan de zijde van de 
Jos Klijnenlaan is een systeemstoring geweest, de regelkast bij Rembrandtlaan / rotonde is 
vervangen. 
 
- Wegdek is in slechte staat 
Antwoord: 
* Door de afgelopen vorstperiode zijn er op diverse plaatsen schades. Deze oneffenheden 
worden in de loop van dit jaar daar waar nodig uitgevuld.  
Gevaarlijke gaten in het wegdek direct s.v.p. melden tel. 14046! 
 
- De aanwezigheid van asbest in de flats 
Antwoord: 
* Klopt, er is asbest aanwezig doch dit kan geen kwaad zolang men hierin niet boort e.d. 
Nieuwe huurders worden hierop geattendeerd. Verzocht wordt dit ook regelmatig kenbaar te 
maken onder de zittende huurders. Dit punt komt aan de orde tijdens het reguliere overleg 
Hoogbouw Commissie Geleen Zuid – ZOwonen. 
 
- F-energie klasse flats 
Antwoord: 
* ZOwonen is intern een commissie Duurzaamheid opgestart. De bevindingen worden 
teruggekoppeld tijdens het reguliere overleg. 
 
 
6. Winkelcentrum Zuidhof 
- Negatieve uitstraling op de rest van wijk/buurt 
- Voortgang en gereserveerde gelden hiervoor 
- Hangjongeren  
Antwoorden: 
* Het winkelcentrum is het hart van Geleen-Zuid en deels Kluis. 
* Er moet duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de huurders oftewel winkeliers en de 
eigenaren. De winkeliers zijn verenigd: winkeliersvereniging Zuidhof. 
De verschillende eigenaren zijn nog niet verenigd in bijvoorbeeld een Vereniging van 
Eigenaren. 
Op dit moment zijn er hoopvolle samenwerkingsinitiatieven. Hopelijk kunnen we binnenkort 
meer nieuws te melden m.b.t. de voortgang over de opwaardering van het winkelcentrum en de 
directe omgeving.  
De gemeente heeft alleen aan de buitenzijde eigendom in haar beheer. 
* Jongerenoverlast in de avondurenmelden bij de politie 0900-8844 en/of bij de gemeente tel. 
14046  
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7. Van Goyenflat 
- Verwijdering boomstronken. Het terrein ligt er al 3 jaar zo bij. 
Antwoord: 
* Nog dit jaar wordt deze gemeentelijke groenstrook omgevormd. 
 
- Huurders Commissie – huurders Ternier- /Van Goyenflat 
Antwoord: 
* Graag zou de Hoogbouw Commissie een afvaardiging van deze flats in hun bestuur wensen. 
* Tevens wordt door de gemeente van de gelegenheid gebruik gemaakt om te onderstrepen dat 
de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de diverse belangengroepering 
(huurdercommissie, wijkplatform, enz.) van essentieel belang is om de leefbaarheid en sociale 
cohesie te bevorderen in de buurten en wijken. 
 
 
8. Tenierflat 
- Liftdeur klapt hard dicht 
Antwoord: 
* Dit punt wordt besproken door de Hoogbouw Commissie tijdens het reguliere overleg met 
ZOwonen. 
 
 
9. Wijksteunpunt Amusant 
- Afronding 
* De wethouder Els Meewis zal zorgen dat de gemeentelijke toezeggingen op korte termijn 
worden opgepakt en uitgevoerd. 
Verder attendeert ze de aanwezigen op reeds behaalde successen die afgelopen jaren zijn 
behaald in de directe omgeving van hoogbouw woningen t.w.:   

Opwaardering omgeving hoogbouw Geleen-Zuid/Kluis 
- Het voormalige politie bureauterrein (hoek Bachstraat – Wagenaarstraat) was een 
braakliggend stuk grond waar struiken, gras hoog stond en er werd regelmatig afval gedumpt. 
Nu: grasperk 
- Het voormalige schoolgebouw was ondanks diverse inspanningen van het wijkplatform in 
verval geraakt en dreigde elk moment in brand te worden gestoken. 
Nu: Een modern en mooi gebouw waarin Gezondheidsplein Zuid (multidisciplinair centrum met 
topsportfaciliteiten) sinds 18 mei 2007 is in gevestigd. 
- Het terrein tussen het voorgenoemde gebouw en de begraafplaats was een opslagplaats voor 
Essent. 
Nu: Een parkeerterrein en entree voor de bezoekers van het gezondheidsplein Zuid.  
- Het flatgebouw (eigendom van Stichting Wonen Heuvelsteden) direct achter ’t Plenkhoes /’ t 
Wiekhoes maakte een troosteloze indruk. 
Nu: Door de uitbouw van een gerealiseerd activiteitencentrum (wijksteunpunt Amusant) i.s.m. 
Vivantis zorggroep is het aanzicht en de uitstraling verbeterd. Daarnaast is dit ook een 
ontmoeting plek voor de buurtbewoners 
- De bestrating van onder andere de Wagenaarstraat als het pad achter het ’t Wiekhoes /’ t 
Plenkhoes verkeerde in een slechte onderhoudsstaat.  
Nu: Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht en zijn de trottoirs opnieuw bestraat. 
- De groenvoorziening rondom de hoogbouwflats van ZOwonen incl. kleine strokengrond van de 
gemeente tierde weelderig het groen en verkeerde in een slechte staat van onderhoud. 
Nu: ZOwonen heeft het groen omgevormd en meer doorzichtelijk gemaakt zodat men zich nu 
ook sociaal veiliger voelt. 
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De gemeente heeft vervolgens ook de groenstrook aan Jos Klijnenlaan ook omgevormd.  
- De speelvoorzieningen van ZOwonen tussen de flats waren verouderd. 
Nu: ZOwonen heeft in samenwerking met de gemeente deze diverse speelvoorzieningen 
vernieuwd en uitgebreid. 
 
* De voorzitter van de Hoogbouw Commissie Hoogbouw Zuid Henk van Dijke dankt de 
aanwezig en voor hun inbreng en spreekt de hoop uit dat de toezeggingen binnenkort worden 
opgepakt. 
 
* De teamleider van ZOwonen Kim Stroucken onderstreept nogmaals dat we alleen met 
onderlinge samenwerking en afstemming sneller resultaten kunnen boeken die ten goede 
komen van de leefbaarheid. 
 
Verder wordt in informele sfeer nog van gedachte gewisseld. 
 
Tijdens gesprekken kwam naar voren dat het merendeel van de aangedragen punten niet 
bekend waren bij het Wijkplatform Geleen-Zuid & de Kluis, ondanks het feit dat er wel een 
afvaardiging van de commissie hoogbouwflats deelneemt aan de vergaderingen van het 
wijkplatform. 
Nogmaals werd aangegeven dat alle betrokken partijen binnen de wijk met elkaar dienen 
samen te werken en dat het Wijkplatform de schakel is tussen de wijkbewoners en de 
gemeente. Zelfstandige acties zoals deze aandachtspunten zullen in de toekomst dan via de 
geijkte kanalen, het wijkplatform, besproken dienen te worden. Van daaruit zal dan de actie 
verder worden uitgezet naar de betreffende partners. 
Voorzitter van het wijkplatform, Ronald Otten, zal binnen afzienbare tijd contact opnemen met 
de commissie hoogbouwflats om hierover duidelijke afspraken te maken. 
 
Dit  verslag is conform afspraak eerst in conceptvorm op 24 april aan alle aanwezigen gemaild 
met het verzoek om uiterlijk op 12 mei te reageren. 
 
 
Bijlagen :  
Aangereikte aandachtspunten voor de schouw door de Hoogbouw Commissie Geleen Zuid 
 

Sittard-Geleen, 9 april 2013 

Aangedragen aandachtspunten door de Hoogbouw 

Commissie Geleen Zuid t.b.v. wijkschouw op 17 april 2013 
Namens de Hoogbouw Commissie Geleen zuid nemen hier aan deel; 

- Henk van Dijke, vz 
- Rinij Vaessen-Penders, plv. vz 
- Marjan Konings, secr, 
- Wim Middelkoop, Penningm. 
- Mariet van Horck 
- Lies Zwaans-Scaf  

 
Het is belangrijk dat bij dit gesprek met een open vizier gesproken 
kan worden, zonder iemand verwijten te maken, maar wel met een 
doel, 
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“De leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van alle bewoners te verhogen” 
 
 

Hoogbouw Algemeen 

- Voor de hoofd toegangsdeuren en de kelderuitgangen worden vaak 
auto’s op de stoep geparkeerd. Hierdoor komen slechtlopende mensen 
of mensen met een Scootmobiel bijna niet op een normale manier 
buiten. 

- Op te lossen, door obstakels te zetten op de stoep voor de ingang, 
zodat hier geen auto’s meer kunnen parkeren maar de uitgang vrij is 
voor de bewoners.                                                                           ) 
 

- Tussen alle flats worden door fietsers dwars door het groen gereden. 
Hierbij maken ze zich steeds weer andere toegangspaden. 
Dit verziekt het totaal beeld van onze omgeving. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat hier iets aan gedaan wordt. 
 
 
 

- De groenvoorziening tussen en rond de hoogbouw is nooit geheel 
afgemaakt. Wij hebben van Gemeente Sittard-Geleen een tweetal keren 
brieven ontvangen, dat dit alsnog zou gebeuren. Maar helaas ook dit is 
niet gebeurd. 
 

Camerabewaking 

- Wanneer er camera’s geplaatst zouden kunnen worden bij de 
ingangen van de vijf flats, zal dit een afschrikkend effect hebben op 
kwaadwillende personen. Zeker nachts. 

- Bewoners echter, zullen zich hierdoor veiliger gaan voelen.  
 
- Betere handhaving van de 30km zone ronde de flatgebouwen, door 

borden te plaatsen. Er wordt vaak veel te hard gereden. Dit is vooral 
voor kinderen rond de speelplaats zeer gevaarlijk.  
 

 
Toekenningsbeleid  

- Diverse nieuwe en bestaande huurders zijn van mening dat ze hun 
eigen regels kunnen bepalen en met niemand verder rekening hoeven 
te houden. 
Hierdoor komt het sociale leven in de hoogbouw vaak onder grote 
druk te staan. 

- Een van de oorzaken hiervan is het toekenningbeleid van de 
Wooncorporatie. Wanneer je als bewoner drugsverslaafden of een 
psychopaat als buren krijgt is de leefbaarheid ver te zoeken en leef je 
alleen maar in angst, zeker als je kinderen hebt. 
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- Bewoners, welke een plaag zijn voor hun omgeving dienen direct en 
krachtiger aangepakt te worden. Met alleen maar kennis nemen van 
meldingen is dit niet op te lossen. 
  
 

 
Politie  

- Binnen onze wijk is veel last van gedumpt afval en hondenoverlast. 
- Het zou goed zijn, om eens vaker te controleren en liefst op 

verschillende tijden. 
- Wanneer de politie vaker te zien is in onze wijk zal dit zeker een 

preventieve uitwerking hebben.  

Regels zijn goed, maar controle is beter.  

 
1. Jos Klijnenlaan 

- Het zou zeker een vooruitgang zijn, wanneer de huismeesters niet 
alleen maar vanuit de deur naar de toestand van de galerijen keken, 
maar er door zouden lopen en kijken naar de situatie van de 
woningen aan de buitenkant. 

- In veel gevallen is dit ronduit schandalig te noemen en vaak ook nog 
zeer ongezond.                                                                            

 
- Er zijn wel mooie paden gemaakt rond de flats, maar de afvalbakjes 

voor de honden zijn verdwenen. Ook de bordjes honden aan de lijn, 
zijn niet meer terug gekomen.  

 
- Er is veel asbest in de gebouwen. Wat heeft dit voor gevolgen voor de 

gezondheid van de bewoners?                                                                       
 

- Onze flats zijn niet of zeer slecht geïsoleerd. Alle flats van de 
Hoogbouw Zuid zitten in energieklasse F. Dat is op een na de 
slechtste in Nederland. Is er al eens aan gedacht, om een groot 
onderhoud te doen aan deze woningen? 
 

- Op de parkeerplaatsen is men ruim een jaar geleden begonnen met 
nieuwe belijning te schilderen. Maar waarom is dit nooit afgemaakt? 
 

 
 

2. Wagenaarstraat 

- Bij de Wagenaarflat zou op het voorste parkeervak een steen geplaatst 
kunnen worden, zodat niet meer op die plaats geparkeerd kan 
worden. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen die vanuit 
de speeltuin komen. 
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               Drugsoverlast 

- Regelmatig komen Duitse en Belgische auto’s naar de Wagenaar en de 
Pijperflat. 

- Hier wordt dan openlijk gedeald in de Centrale hal. Vaak worden de 
pakjes van boven naar beneden gegooid 

- Hoofdpersoon hierbij is een bewoner van Wagenaarstraat (adres is 
doorgegeven). 

- Nachts worden bewoners vaak uit bed gebeld en staat er weer iemand 
aan de deur voor drugs of eten. 

 
 

- Avonds zijn vaker twee dronkenlappen te vinden in de Wagenaarflat. 
- Dit zijn een man en vrouw doorlopend dronken en onder de drugs 
- Zij slapen vaak in de kelderruimte en lozen dan waar het hun uitkomt 

overal hun behoefte. 
 

- De achterdeur van de Wagenaarflat is gewoon kapot getrapt door 
baldadige figuren. Hier zal tevens een ander slot in geplaatst moeten 
worden. 
 

 
 

3. Pijperstraat 
- Het wegdek is hier plaatselijk zeer slecht. 
- Kapotte lampen worden soms vernieuwd, nadat meerdere keren 

gebeld is naar de Gemeente. Dit is bij de Wagenaar en Pijperflat. 
 

 
 

4. Van Goyentraat 
- Hier is niets verder van bekend 

 
 
 

5. Tenierstraat 

- Hier is niets verder van bekend 
 

 
6. Winkelcentrum Geleen Zuid 

- Zoals dit er nu bij ligt, is het een duidelijk teken van een achterbuurt. 
- Gemeente Sittard-Geleen heeft al sinds 2009 geld klaar liggen om het 

Winkelcentrum Geleen zuid op te knappen. 
- Naar nu blijkt is dit duidelijk een gebed zonder einde. De winkeliers 

en andere belanghebbende kunnen schijnbaar samen niet door een 
deur. 
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- Het zou daarom misschien een goed idee zijn, om dit geld te besteden 
aan het schoonmaken en schoonhouden van het centrum. Hierdoor 
zou dit een betere uitstraling krijgen en voor de hele buurt en zijn 
duizenden inwoners een grote verbetering zijn. 
 

 
 
 
Henk van Dijke,vz 

 


