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Voorwoord

Wijkgericht werken is en blijft een belangrijk punt waar het beleid van de gemeente Sittard-Geleen op gestoeld is. 

De stadsdeelprogramma’s krijgen steeds meer voet aan de grond en de input van de 

wijk-, buurt- en dorpsplatforms speelt een steeds grotere rol bij totstandkoming hiervan. 

De afstemming tussen stadsdeelplan – stadsdeelprogramma en begrotingscyclus gaat steeds beter. Door de wijk-, 

buurt- dorpsplatforms én de inwoners nog meer te betrekken bij het beleid en de uitvoering ervan is het mogelijk 

om wijkgericht werken een extra impuls te geven. 

Met name op de speerpunten zoals 

Wonen 

Sociale Veiligheid

(Wijk)winkelvoorzieningen

Beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte

Maatschappelijke voorzieningen (o.a. jeugd – ouderen) 

zijn goede resultaten geboekt.

Nog niet alles is naar wens en er is zeker op vele terreinen behoefte aan verbetering maar in grote lijnen is er op 

de belangrijkste speerpunten vooruitgang en goed resultaat geboekt. Er is immers heel veel gebeurd.

Maar de financiële crisis heeft zijn sporen achter gelaten. De werkloosheid is gestegen en de woningbouw-

ontwikkeling alsmede de investeringen in de zorg vragen extra aandacht. Schuldhulpverlening neemt hand over 

hand toe en het Rijk heeft forse ombuigingen aangekondigd. Voorwaar een grote uitdaging om vanaf 2010 de 

problemen op te pakken en weer tot normale proporties terug te brengen.

Daarbij is het van het allergrootste belang dat wijkgerichte communicatie en interactieve beleidsvorming 

worden geïntensiveerd. Het college van B&W heeft besloten daarvoor een aantal pilots te starten, zoals het 

Bomenbeheersplan en jongerenbeleid.

In die zin wensen wij dan ook alle partners in het wijkgericht werken een succesvolle samenwerking toe. Immers, 

uitsluitend samen zullen we de leefbaarheid in de wijken en dorpen kunnen verbeteren.

Stadsdeelbestuurder Wethouder wijkgericht werken 

Berry van Rijswijk Pieter Meekels
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Als inleiding van dit stadsdeelprogramma 2010 informeren wij u kort over een aantal thema’s die stadsbreed 

worden opgepakt of van toepassing zijn.

2.1 Vouchers

Burgerparticipatie is een essentieel onderdeel van het wijkgericht werken. De Overheid onderstreept dit belang 

en stelt vanaf 2008 tot en met 2011 een jaarlijks bedrag beschikbaar om bewonersparticipatie te bevorderen en 

te versterken. In 2009 zijn er veel initiatieven en verzoeken bij de gemeente binnen gekomen. De wijkplatforms 

hebben een adviserende functie en toetsen de verzoeken met name op het aandachtspunt woon- en leefomgeving. 

Verder hechten zij veel waarde aan het herstel en/of verbetering van de sociale cohesie in de wijken. De ervaring 

over het eerste jaar leert ons dat de aanvragen een breed scala van onderwerpen bevat waarbij de verbinding in de 

wijk en de rol van de burger centraal staan. Na 2010 zal de regeling worden afgebouwd.

2.2 Woningbouw programma 2010

Een belangrijk onderdeel van de stadsdeelprogramma’s 2010 is het woningbouwprogramma 2010. De 

realisatie van woningbouwprojecten in buurten en dorpen neemt veelal meerdere jaren in beslag. Uit eerdere 

stadsdeelprogramma’s is gebleken dat woningbouwprojecten niet altijd volgens planning worden gerealiseerd. 

Onderhandelingen tussen partijen, grondaankopen, ruimtelijke ordeningsprocedures, bezwaarprocedures, 

mogelijke sloop en de afzetbaarheid van de woningen zijn allemaal redenen waardoor planningen regelmatig 

bijgesteld moeten worden. Dat was al zo, maar is als gevolg van de huidige kredietcrisis nog nadrukkelijker het 

geval. Dit is geen reden om het woningbouwprogramma 2010 niet op te nemen in de stadsdeelprogramma’s 

2010, maar betekent wel dat met enige voorzichtigheid naar de planning van woningbouw voor de komende jaren 

gekeken moet worden.

Daarnaast is het van belang te vermelden dat in 2010 een nieuwe meerjarige woningbouwprogrammering wordt 

vastgesteld die nauw aansluit bij de uitkomsten van het in 2009 uitgevoerde woningmarktbehoefteonderzoek en 

waarbij sloop en nieuwbouw met elkaar in evenwicht worden gebracht. 

2.3 Economie – Koersvast

In het door de raad geaccordeerde actieprogramma Koersvast is aangegeven dat instellingen en verenigingen 

in de gemeente geconfronteerd kunnen worden met de gevolgen van de crisis door bijvoorbeeld teruglopende 

sponsorbijdragen. In dat kader kunnen wijkevenementen ondersteund worden door de inzet van middelen uit 

de stadsdeelbudgetten c.q. vouchersysteem. Gebleken is echter dat dit voor veel zaken geen oplossing biedt 

bijvoorbeeld als het gaat om stedelijke evenementen of verenigingen die geconfronteerd worden met het wegvallen 

van steun van een vaste sponsor.

Aanvullend op de huidige maatregelen is een fonds opgericht, waarop verenigingen en instellingen een beroep 

kunnen doen op een eenmalige bijdrage op voorwaarde dat:

zij aantoonbaar kunnen maken dat zij negatieve gevolgen ondervonden van de crisis;

zij zelf niet in staat zijn die gevolgen op te vangen zonder het voortbestaan of reguliere kernactiviteiten in gevaar 

te brengen;

de sponsoring of steun die is weggevallen bestemd is voor een noodzakelijke onuitstelbare activiteit, die in vorm 

en omvang niet aan te passen is.

Dit alles met het doel om de vrijwilligersorganisaties en instellingen in de gemeente Sittard-Geleen die worden 

geconfronteerd met deze gevolgen van de economische teruggang te ondersteunen.

Inleiding2
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2.4 Veiligheid en handhaving (Veiligheid in de wijken)

Prettig wonen in een wijk wordt mede bepaald door het gevoel van veiligheid. Veiligheid bestaat grofweg uit: fysieke 

veiligheid en sociale veiligheid.

Fysieke veiligheid is de veiligheid die de fysieke omgeving zoals gebouwen en infrastructuur biedt.

Sociale veiligheid is de veiligheid die wordt gecreëerd door de sociale omgeving, de medeburgers dus. Het omvat 

het voorkomen en beheersen van geweld, criminaliteit en overlast.

Er zijn veel factoren die het veiligheidsgevoel van burgers beïnvloeden. Op een aantal van deze factoren heeft de 

gemeente en haar partners directe invloed.

De gemeente voert de regie over de veiligheid en vanuit die rol maakt zij afspraken met handhavers en 

toezichthouders zoals de politie, Stichting Stadstoezicht W.M., de Groene Brigade en inspecteurs van de afdeling 

Handhaving van de gemeente. Veelal mensen in uniform die je in de wijk kunt tegenkomen.

Daarnaast worden afspraken gemaakt met welzijnsinstellingen (zoals Partners in Welzijn) om preventief aan 

de slag te gaan met bijvoorbeeld overlastgevende groepen in wijken conform de uitvoeringsnotitie “Jeugd en 

jongerenvoorzieningen”.

De gemeente heeft een faciliterende en ondersteunende taak als het gaat om maatregelen die noodzakelijk zijn 

om de partners in het veld in staat te stellen met gezag de veiligheidssituaties in de wijken aan te pakken. Met 

maatregelen wordt bijvoorbeeld bedoeld een alcoholverbod in een bepaald gebied of het bevorderen van een 

integrale aanpak van jeugd en jongerenoverlast zoals in de kern Born en Lindenheuvel gebeurt.  

De gemeente initieert projecten zoals:

Aanpak fietsendiefstallen/ auto-inbraken;

Uitvoering hennepconvenant;

Controle zwerfvuil;

Gecoördineerde aanpak toezicht buitengebied;

Aansturing/ inzet toezichthouders, Stichting Stadstoezicht en Groene Brigade;            

Regie Veiligheidshuis;

Cameratoezicht.

Alleen samen met de partners in de buurten en wijken is de gemeente in staat om de problemen op een goede 

manier aan te pakken. 

2.5 Beheer en inrichting Openbare Ruimte

De inzet van de gemeente blijft erop gericht om het komende jaar het basisniveau beheer openbare ruimte te 

laten voldoen aan het niveau B: ‘Schoon en Heel’ volgens de (landelijke CROW) catalogus ‘Kwaliteit Openbare 

Ruimte’. Hierbij worden onderhoud, vervanging en herinrichting zoveel mogelijk in samenhang opgepakt onder 

Integraal Beheer Openbare Ruimte(IBOR). Bij het IBOR-principe wordt echter niet alleen gekeken naar de 

onderhoudsbehoefte op basis van (jaarlijkse) inspecties. Het voorziet er ook in dat klachten, wensen, behoeften 

en suggesties van bewoners (organisaties) worden meegewogen bij het opstellen van en het prioriteren binnen de 

jaarlijkse onderhoudsprogramma’s en 

-projecten.

Flexibel IBOR-budget
Daarnaast is er aandacht voor de kleinschalige verzoeken van bewoners. De betrokkenheid van bewoners bij de 

openbare ruimte wordt groter naarmate de gemeente sneller kan reageren. Daarvoor is in de stadsdeelplannen 

2009-2012 jaarlijks een bedrag gereserveerd van € 120.000,- per stadsdeel. In goed overleg met de buurt- en 

dorpsplatforms verzorgen de wijkcoördinatoren de besteding van deze flexibele budgetten. 

IBOR-planning en stadsdeelprogramma’s 
De IBOR-projecten vormen een belangrijk onderdeel van de stadsdeelprogramma’s. Daarbij is in de  afgelopen 

jaren gebleken dat deze projecten niet altijd volgens planning worden gerealiseerd. De voorbereidingstijd van 

de grotere projecten kan namelijk variëren van enkele maanden tot enkele jaren afhankelijk van de (wettelijke) 

procedures die doorlopen moeten worden. Bezwaarschriften op inspraakprocedures kunnen de voortgang van 

projecten langdurig vertragen. Zo zijn er meer factoren die van invloed kunnen zijn op de planning, maar die vooraf 

moeilijk zijn in te schatten. De vertraging van een gepland project kan ook weer betekenen dat een ander project, 

dat oorspronkelijk pas later gepland is, naar voren wordt gehaald. Deze dynamiek in de planning is moeilijk te 

‘vangen’ in een jaarprogramma waarbij het credo luidt: “We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Om 
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ontwikkelingen door het jaar heen sneller zichtbaar te maken, zal op basis van de IBOR-planning 2010 – zoals 

die is opgenomen in de stadsdeelprogramma’s 2010 – een aantal keren een informatiebulletin verschijnen. In dit 

bulletin wordt verslag gedaan van de voortgang van projecten en eventuele verschuivingen in de planning. Diegene 

die de stadsdeelprogramma’s ontvangen krijgen automatisch de informatiebulletins toegestuurd. De bulletins 

kunnen net als de stadsdeelprogramma’s ook digitaal worden gedownload via de gemeentesite www.sittard-

geleen.nl.

Hondenbeleid
Om de overlast van honden in de openbare ruimte krachtiger aan te pakken, worden vanaf 1 januari 2010 de regels 

aangescherpt en wordt meer en gerichter gehandhaafd op naleving van die regels. Daarnaast is in 2009 samen 

met de wijkplatforms een eerste verkenning gedaan naar mogelijke locaties van hondenspeelweiden. Dit zijn door 

de gemeente aangewezen plekken in en buiten de wijken waar honden veilig kunnen loslopen en hun behoefte 

kunnen doen, zonder overlast te veroorzaken voor de directe omgeving. 

Voordat we in 2010 met de wijken gaan praten over draagvlak voor en realisatie van deze voorzieningen, gaan we 

eerst de behoefte peilen bij de hondenbezitters. Dit onderzoek start begin 2010. Medio mei hopen we de resultaten 

beschikbaar te hebben. Op basis van de uitkomsten van het behoefteonderzoek wordt bepaald hoe we verder gaan. 

In de tussentijd wordt wel al gestart met het plaatsen van extra afvalbakken langs routes die veel gebruikt worden 

door hondenbezitters. 

Evaluatie Duurzaam Veilig 
In 2009 is de evaluatie duurzaam veilig 30 km-gebieden afgerond. De algemene conclusie van het evaluatierapport 

luidt dat, gekeken naar een optimaal rendement voor zo laag mogelijke kosten, het niet wenselijk is om alle woon- 

en verblijfsgebieden conform Duurzaam Veilig in te richten. Dit zou grote investeringen vergen, die niet meteen 

leiden tot een afname van het aantal ongevallen.

Effecten van aanvullende maatregelen zijn wel te verwachten op zogenaamde grijze wegen. Dit zijn wegen die 

in het verleden ontworpen zijn als ontsluitingswegen maar nu deel uitmaken van de 30 km-gebieden. Deze 

wegen worden van oudsher intensiever gebruikt en de gemiddelde snelheid ligt hoger doordat deze wegen 

ruim vormgegeven zijn. De gekozen sobere aanpak resulteert met name op dit soort wegen niet in het vereiste 

‘duurzaam-veilig-effect’. Veel van de geïnventariseerde klachten en ongevallen hebben betrekking op dit soort 

wegen.  

Het rapport is afgestemd met de wijkplatforms. Op basis van de reacties van de platforms is nog eens kritisch 

gekeken naar een aantal wegen die volgens het rapport niet zijn aangewezen als grijze weg. Dit heeft geresulteerd 

in een aanvulling (memo) op het rapport en de lijst van grijze wegen die in aanmerking komen voor aanvullende 

maatregelen.  

Het uitvoeringsprogramma 2010 is onderdeel van het stadsdeelprogramma’s 2010. De uitvoering van de 

maatregelen zal tijdig en zorgvuldig worden gecommuniceerd met de bewoners en de wijkplatforms. 

Daarmee gaat de gemeente niet voorbij aan de knelpunten in de wijken die volgens het rapport niet direct in 

aanmerking komen voor aanvullende maatregelen. Uitgangspunt is dat bij groot onderhoud altijd gekeken wordt 

naar knelpunten in relatie tot duurzaam veilig. In samenspraak met de wijkplatforms en bewoners wordt dan naar 

oplossingen gezocht die bij de (her)inrichting worden meegenomen. 

Daarnaast wordt begin 2010 ook onderzocht hoe bij het realiseren van duurzaam veilig verkeer de handhaving 

verbeterd kan worden. Er is onderzoek gedaan naar de wegen buiten de bebouwde kom in het kader van de 

verkeersveiligheid. De 60-km wegen die uit dit onderzoek naar voren komen, worden gefaseerd aangepast. Dit 

gebeurt parallel aan en in combinatie met maatregelen uit het onderhoudsprogramma (IBOR 2010-2012). Bij het 

opstellen van de stadsdeelprogramma’s 2010 was die planning nog niet bekend. 

Bomenbeheerplan
In 2010 starten we met de uitvoering van het zogeheten Bomenbeheerplan. Hiervoor gaan we eerst de kwaliteit van 

de bomen in onze gemeente meten door aan alle bomen een label toe te kennen. Bij het labelen onderscheiden 

we de kwaliteit van laag naar hoog in ‘brons’, ‘zilver’, ‘goud’ en ‘monumentaal’. Begin 2010 start hierover 

een algemene voorlichtingscampagne. Daarnaast gaan we in 2010 een aantal projecten in het kader van het 

‘Bomenbeheerplan’ voorbereiden waarvan de realisatie in 2011 gepland is. Bij deze projecten is er bijzondere 

aandacht voor wijkgerichte communicatie en de dialoog met bewoners.
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Parkeren
Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid is het hoofduitgangspunt:

Vergroten van de bereikbaarheid economische centra en terugdringen interne automobiliteit met 5%. 

Naast andere ondersteunende maatregelen (bv. het recent vastgestelde fietsbeleidsplan) is ook parkeerbeleid 

een mogelijkheid om invulling te geven aan een vermindering van de interne automobiliteit. De belangrijkste 

uitgangspunten van Mobiliteit en Parkeren zijn: 

de bewoner centraal;

de bezoeker van de centra als betalende gast;

vergroten zones vergunning parkeren;

consolidatie en verevening betaald parkeertarieven.

Het uitwijkgedrag van het betaald parkeren in de beide centra dient te worden bestreden. Dit door bescherming 

van bewoners in de schil en aandacht voor bijzondere doelgroepen. De bewoner staat als eerste in de 

prioriteitsvolgorde. Er wordt één echte beleidswijziging voorgesteld namelijk om de leefbaarheid van de bewoners 

centraal te stellen. Ten aanzien van bezoekers van de stad geldt dat beide centra aantrekkelijk moeten zijn. Aan 

de stad is hiervoor wel de opgave gerelateerd om hier blijvend in te investeren, zodat de centra meer bezoekers 

trekken. Bezoekers die graag willen komen, zullen ook voor parkeren willen betalen. Nu is echter de afstand tot 

het “gratis” parkeren zo kort dat de stad de parkeerkosten niet kan terugverdienen. Bijkomend nadeel is dat de 

bewoners steeds vaker en langer auto’s van bezoekers voor hun deur treffen, omdat deze niet staan geparkeerd 

op een betaalparkeerplaats. Hier willen we verandering in aanbrengen. We willen een kwaliteitsslag bereiken ten 

aanzien van het product parkeren. We hebben als stad reeds grote investeringen gedaan in het realiseren van 

voldoende en hoogwaardige parkeercapaciteit: zowel bovengronds als ondergronds. We kunnen bezoekers dus een 

zeer goed alternatief bieden voor het parkeren van hun auto’s.

2.6 Volkstuinen

In 2009 is gestart met de upgrading van de volkstuincomplexen binnen de gemeente Sittard-Geleen. Er is extra 

subsidie ter beschikking gekomen vanuit het Ministerie voor de opwaardering van 3.4 hectare volkstuin verdeeld 

over een tiental volkstuincomplexen. 

Het upgraden bestaat voornamelijk uit het vervangen van afrastering aan de straatzijde, verwijderen van 

tussenrasters, herstellen toegangspoortjes, maken nieuwe toegangen, nummeraanduidingen en aanleg 

verharding. Tevens wordt ieder complex bekeken als het gaat om snoeien en rooien van bomen.

2.7 Jeugd

Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) reageert Nederland eenzijdig op hangjongeren. Als 

we willen voorkomen dat jongeren zich afkeren van de samenleving moeten we niet alleen straffen, maar ook 

perspectief bieden. Goed opvoeden is immers meer dan straffen stelt de RMO in haar advies: ”Tussen flaneren en 

schofferen; een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren”.

Jongeren op straat kunnen voor veel overlast zorgen: lawaai, vuil, vernieling en verbaal en fysiek geweld kunnen 

omwonenden, jeugdwerkers en politie tot wanhoop drijven. Bestuurders staan onder druk om daadkrachtig op te 

treden tegen hangjongeren. Ervaring leert dat negeren niet werkt, omdat jongeren behoefte hebben aan grenzen. 

De oorlogstaal over hangjongeren en een steeds repressiever beleid werken averechts. Het voedt angst en 

intolerantie van omwonenden -niet alleen voor overlastgevende maar voor alle jeugd- en het vervreemdt jongeren 

van de samenleving. Repressieve maatregelen zelf zijn bovendien erg duur. Bij een constructieve aanpak worden 

de flanerende jongeren niet over één kam geschoren met schofferende jongeren. Waardering voor flaneren is het 

begin van een positief onderscheid tussen gewenst en ongewenst gedrag. Schofferend en crimineel gedrag moeten 

te allen tijde krachtig worden aangepakt. 

De straat is er ook voor de jeugd. Omwonenden kunnen een levendig straatbeeld met bankjes en spelende families 

zeker waarderen. Daarbij is het nodig dat we investeren in beleefdheid en respect voor elkaar: van jongeren, van 

omwonenden en van professionals. Dit is nodig opdat betrokkenen makkelijker op elkaar af kunnen stappen, indien 

nodig een stevig gesprek met elkaar voeren en gesprekken niet onbedoeld escaleren.

Om de jongeren toekomstperspectief te geven, kunnen verenigingen, onderwijs en werkgevers meer 

verantwoordelijkheid nemen om jongeren een plek in de samenleving te geven en ze bij de les te houden. 
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De aanpak tot op heden is vooral gericht op de jongeren zelf en te weinig op de stimulerende en positieve 

rol die de omgeving hierin kan spelen.

Dus samengevat:

Voor een constructieve aanpak waarin jongeren en omwonenden elkaar beide respecteren en bij het 1. 

gesprek met elkaar normale omgangsvormen hanteren. 

Voor meer aandacht voor de omgeving en de context waarin jongeren functioneren gericht op het bieden 2. 

van toekomstperspectief en voor minder repressie (tenzij noodzakelijk).

Op basis van de probleemanalyse van de groep jongeren, gesprekken met sleutelfiguren, informatie uit 

bewonersbijeenkomsten én aanwezige notities, beleidsplannen en actiepunten met betrekking tot jongeren 

is gekozen voor een integrale aanpak op basis van de volgende onderdelen:

Groepsgerichte aanpak;

Situatiegerichte of domeingerichte aanpak;

Persoonsgerichte aanpak (op naamsniveau).

  Uit gesprekken met diverse sleutelfiguren komt naar voren dat de samenwerking tussen 

overheidspartners als gemeente, politie en justitie voor een integrale aanpak onontbeerlijk is.

  Kenmerkend voor de integrale aanpak is dat verschillende partners met elkaar samenwerken

  vanuit een eigen verantwoordelijkheid en zo een deel van de aanpak voor hun rekening nemen en 

dit systematisch en periodiek gezamenlijk afstemmen. In de uitvoeringsnotitie “Jeugd en jongeren 

voorzieningen” waarvan de pilot in stadsdeel 1 gestalte krijgt, wordt ieder actiepunt beschreven, 

geëvalueerd en worden ook de verantwoordelijke organisaties en/of personen voor de uitvoering 

benoemd. Dit laatste maakt het mogelijk om de voortgang van de aanpak periodiek te monitoren.

  Daarbij is het van belang dat ook de buurt betrokken en geïnformeerd wordt. In 2010 wordt het 

uitvoeringsprogramma “Jeugd en jongeren” in alle stadsdelen geoperationaliseerd.

 

2.8 Senioren onze zorg

De vergrijzing is de komende jaren één van de grootste uitdagingen van deze regio. Door de toename 

van het aantal ouderen is extra aandacht voor deze doelgroep noodzakelijk, met name voor de 

kwetsbare senioren. In 2009 is hiervoor het programma “Senioren onze zorg” vastgesteld. In 2010 zal het 

uitvoeringsprogramma ter hand worden genomen. 

De belangrijkste uitdagingen in dit kader zijn:

  De informatie over de aanwezige voorzieningen moet worden verbeterd:

  In januari wordt een onderzoek gestart om het zorg- c.q. informatieloket op meerder plaatsen te  

huisvesten. Tevens wordt de bereikbaarheid van het zorgloket vanaf iedere PC met internet onderzocht.

De 1e lijns zorg moet meer betrokken worden in het aanbod:

  Projecten zoals “back to basics” in Born en het “centrum voor gezond leven in Limbricht,   

Limbrichterveld en Hoogveld” worden voortgezet. Voor het nieuwe project “Zorg uit voorzorg” zijn 

inmiddels een groot aantal huisartsen aangemeld en begonnen. In 2010 zal de 2e tranche huisartsen 

aanhaken. De belangrijkste doelstelling van dit proefproject is: Hoe kun je ervoor zorgen dat deze 

kwetsbare groep (75+) daadwerkelijk gebruik gaat maken van voor hen bestemde voorzieningen zodat ze 

in staat zijn het leven te leiden dat ze willen en kunnen? Het project “Netwerk Wonen” zal in 2010 samen 

met de partners aangeboden worden in Munstergeleen.

Voorzieningen en activiteiten vanuit de buurt worden aangeboden:

  De ambitie is de realisatie van aanbod van zorg en welzijn in elke buurt of dorp (of samenstel van 

buurten en kernen) van de gemeente Sittard-Geleen. Dit buurtgericht aanbod dient te voldoen aan het 

vastgestelde programma van eisen wijksteunpunten plus en wijksteunpunten smal. Heroriëntatie op 

beschikbare accommodaties en mogelijk blinde vlekken vindt plaats. In 2010 zal dit tot een concreet plan 

leiden en wordt deze visie uitgezet bij de partners en belanghebbenden. Effectuering zal in 2010-2013 

geschieden.

Programma voor voorkomen/ verminderen eenzaamheid:

  Het actief werven van vrijwilligers die zich willen inzetten voor ouderen heeft prioriteit. Het stimuleren van 

projecten zoals “vriendschapscursus” en het “maatjesproject” is noodzakelijk. Aanvullend hierop zal met 

andere partners zoals KBO, ANBO, Zonnebloem afspraken gemaakt worden over het bezoeken van 

 65/ 70-plussers.
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2.9 Leeswijzer

Het Stadsdeelprogramma 2010 begint met een overzicht van de samenwerkingspartners en overlegstructuren in 

dit stadsdeel. 

Daarna wordt het stadsdeelprogramma gebiedsgewijs ingevuld: beginnend met de stadsdeelbrede projecten en 

activiteiten, gevolgd door de buurten. Daarbij wordt een samenvatting gegeven van belangrijke resultaten over 2009 

en de belangrijke thema’s op de agenda van de betreffende platforms in 2010. 

Deze worden vervolgens uitgewerkt in activiteitenkaarten. Bovendien wordt steeds een korte typering van de buurt 

gegeven.

Het stadsdeelprogramma 2010 is een vertaling van het stadsdeelplan 2009-2012 in concrete sociale en fysieke 

projecten en activiteiten voor dit jaar. De meest actuele informatie staat op de gemeentelijke website 

www.sittard-geleen.nl of op de gemeentepagina van het weekblad ‘De Trompetter’. 

Veel nuttige en actuele informatie staat ook in de Stadskrant, die zes keer per jaar verschijnt.

De grotere projecten hebben een eigen informatiesite. Zo kunt u voor meer informatie over de binnenstedelijke 

ontwikkelingen en projecten terecht op www.zitterdrevisited.nl en www.stadshartgeleen.nl. Voor informatie 

van zaken waar verenigingen en/of vrijwilligersorganisaties mee te maken krijgen, kunt u terecht bij het 

verenigingsloket www.sittard-geleen.nl. 

Met vragen, meldingen of ideeën over de leefomgeving kunt u terecht bij het Klant Contact Center, 

046-477 77 77 of www.sittard-geleen.nl of via callcenter@sittard-geleen.nl. 

Voor meer informatie over de gemeentelijke activiteiten in dit stadsdeel kunt u ook terecht bij de stadsdeelmanager 

en de wijkcoördinator.

Het stadsdeelprogramma 2010 is ook digitaal te downloaden via de gemeentelijke website 

www.sittard-geleen.nl.  
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3.1 Buurt- of dorpsvertegenwoordiging

3 Samenwerking in stadsdeel 3

 Basiseenheid Geleen

 Postbus 1230, 6201 BE Maastricht

 Milaanstraat 200, 6135 LH Sittard

 Postbus 110 , 6160 AC Geleen

 Postbus 5, 6130 AA Sittard

 Vivantes Zorggroep

 Postbus 650, 6160 AR Geleen

 Postbus 13 , 6130 AA Sittard

Al Wandler, teamleider

Hans Zeegers, opbouwwerk

Ron Min, Jos Evers, jongerenwerkers

Loes Caessens, ouderenwerk 

Ria Konings, sociale raadslieden / Sociaal cultureel werk

Glenn Dahmen, sportbuurtwerk

Marlies Levels, maatschappelijkwerk

Lilian Crals Locatiemanager Oud Geleen

3.2 Partnerorganisaties in het wijkgericht werken
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werken 

In het operationeel Woonzorgoverleg worden de 

meer complexe en meervoudige problemen met de 

ketenpartners besproken en toegewezen aan een 

casemanager.

afgestemd over de uitvoering van het wijkgericht 

werken in de praktijk. 

Wijkcoördinator in overleg.

voorzitter wijkplatform, opbouwwerk en 

stadsdeelmanager.

het stadsdeel.

Wijkcoördinator in overleg

partners: 

- Stadsdeelmanager

- Partners in Welzijn (leiding)

- Politie (teamchef)

- ZO Wonen (leiding)

- Woonpunt (leiding)

partners:

- Partners in Welzijn, opbouwwerk en jongeren

 werk 

- Wijkagenten

- ZO Wonen

- Woonpunt

- GGD, zorgmijders 

- Thuiszorg Westelijke Mijnstreek

- Stadsdeelmanager 

3.3 Overlegstructuren
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partners wijkgericht werken, aan de hand van 

overlastmeldingen jeugd.

leefomgeving en op de specifieke thema’s die 

in een buurt spelen (openbare ruimte, verkeer 

of veiligheid etc. Bij een buurtschouw gaat 

een delegatie van bewoners, wethouder(s), 

ambtenaren en vertegenwoordigers van 

partnerorganisaties de buurt in. Tijdens 

de schouw worden de vooraf met het 

bewonersplatform afgestemde schouwpunten 

op locatie bekeken.

Afstemming van aanpak overlast gevende jeugd met:

maatschappelijk werk

PIW-opbouwwerk

  Onderdeel van en gekoppeld aan operationeel overleg 

met partners

- leden van het wijkplatform

- Sleutelfiguren in de wijk

- Ondernemers en verenigingen

- Professionele partners in het wijkgerichte werken

- De coördinerende wethouder wijkgericht werken

- De Stadsdeelbestuurder

- Ambtenaren vanuit de gemeente

Het buurtschouw team bestaat uit: 

ruimte, stadsdeelmanager, wijkcoördinator



Muns tergeleen

Kluis

Geleen- Zuid

Windraak

Oud- Geleen/Haess elderveld
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4.1 Belangrijke resultaten stadsdeelprogramma 2009

Opwaardering natuurgebied Windraak en omgeving..

4.2  Belangrijke projecten en activiteiten 2010 in het stadsdeel

Operationaliseren en uitbreiden inzet politiejunioren en jeugd Preventie Project.

Uitrol uitvoeringsnotitie ‘Jeugd en jongeren’ voor het gehele stadsdeel.

Aanvang uitvoering beleid ‘Senioren onze zorg’.

Heroriëntatie van wijksteunpunten in het stadsdeel.

Uitvoering Duurzaam Veilig.

Verkeersonderzoek Gezondheidscentrum Kluis.

Informatieavond veiligheid / onveiligheid Chemelot.

Nationale zwerfvuilactiedag op 20 maart 2010 in diverse buurten.

Nationale straatspeeldag op 2 juni 2010 in diverse buurten.

Nationale burendag op 15 september 2010 in diverse buurten.

Dag van de wijk.

Inzet combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur.

4 Stadsdeelprogramma Oostelijk Geleen, 
Munstergeleen & Windraak  
(gehele stadsdeel 3)



22

Geheel stadsdeel 
Stadsdeel 3

Jeugdoverlast 
Drugsoverlast
Verkeersoverlast en 
school-thuis-routes
Fietsendiefstallen
Handhaving

Thema Sociale veiligheid

Thema Maatschappelijke

 Voorzieningen 

Thema Beheer Openbare

 Ruimte (verkeer)

Veiligheid Gecoördineerde aansturing/

inzet van toezichthouders in 

de buitengebieden (Stichting 

Stadstoezicht in nauwe 

samenwerking met de Groene 

Brigade (Provincie) Munstergeleen, 

Windraak op milieudelicten, illegale 

stortingen etc.)

Inzet Politiejunioren per 1 

november 2009 .

Controle en handhaving 

verkeersoverlast en parkeerbeleid.

Inzet op hangplekken en 

speelterreinen voor de jeugd.

Toezicht in het kader van 

drugsoverlast.

Fietsendiefstallen zijn projectmatig 

opgepakt door de basiseenheid 

(Geleen en Sittard).

Integrale aanpak probleempanden 

(Flexteam).

4.3 Projecten en activiteiten 2010 (gehele stadsdeel)

Waar/ Wat Basiskwaliteit  Programma     Programma Toelichtig 
  leefbaarheid    lijn

Fysieke

veiligheid

Criminaliteit 

en sociale

veiligheid 
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Politie

Stichting 

Stadstoezicht 

Westelijke 

Mijnstreken

Gemeente

Afdeling 

Maatschappelijke 

Ontwikkeling

Afdeling Veiligheid 

en handhaving

Afdeling Beheer 

Openbare Ruimte 

(Wijkcoördinator)

Stadsdeelmanager

Gecoördineerde inzet van toezichthou-

ders in de buitengebieden met onder-

steuning van Stichting Stadstoezicht 

en de Groene Brigade. Tevens extra 

aandacht voor milieudelicten en illegale 

stortingen binnen het gehele stadsdeel.

Concretisering inzet politiejunioren in 

relatie met overlast jeugd en overlast 

jeugd plaatsen.

Inzet beheersgroepen rondom speel-

voorzieningen en ontmoetingsplekken 

voor jongeren.

Optimalisering veiligheidshuis.

(externe) veiligheid bedrijven en voor-

lichting aan bewoners.

Aanhaken integrale aanpak probleem-

panden in relatie met het fl exteam.

Toezicht bij scholen.

Controle en handhaving verkeersover-

last en parkeerbeleid.

Projectmatige aanpak fi etsendiefstallen 

op de hotspots.

Terugdringen drugsoverlast in de woon 

en leefomgeving.

          Wie            Resultaten 2009                                                       Geplande activiteiten 2010

Gecoördineerde aansturing/inzet van toe-

zichthouders in de buitengebieden (Stich-

ting Stadstoezicht in nauwe samenwerking 

met de Groene Brigade (Provincie) Munster-

geleen, Windraak op milieudelicten, illegale 

stortingen etc.)

Inzet Politiejunioren per 1 november 2009 .

Controle en handhaving verkeersoverlast en 

parkeerbeleid.

Inzet op hangplekken en speelterreinen 

voor de jeugd.

Toezicht in het kader van drugsoverlast.

Fietsendiefstallen zijn projectmatig op-

gepakt door de basiseenheid (Geleen en 

Sittard).

Integrale aanpak probleempanden (Flex-

team).
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4.3 Projecten en activiteiten 2010 (gehele stadsdeel)

Waar/ Wat Basiskwaliteit  Programma     Programma Toelichtig 
  leefbaarheid    lijn

Geheel Stadsdeel
Oostelijk Geleen, 
Munstergeleen & Windraak

Inzet Partners in Welzijn 
in samenwerking met 
de partners in het 
wijkgerichte werken.

Partners in Welzijn geeft vorm 

en inhoud aan de uitvoering 

van het contract met de 

gemeente. Uitvoering heeft 

plaats in samenspraak met alle 

partners in het wijkgerichte 

werken en bilateraal met de 

stadsdeelmanager en verder 

binnen het woonzorgoverleg 

Stadsdeel 4.

Maatschappelijke  

voorzieningen

Zorg Kwetsbare 

groepen
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          Wie            Resultaten 2009                                                       Geplande activiteiten 2010

Burgers

Wijkplatforms

Politie

Zo wonen

Woonpunt

Orbis

Gemeente

Stadsdeelmanager

Beleidsmedewerkers MO

In 2009 is conform de afspraak vorm in inhoud 

gegeven aan het contract van de gemeente en 

Partners in Welzijn. Nadrukkelijk werd ingezet 

op problematiek rondom jongeren. (schoolver-

zuim, thuisproblemen, perspectief, hangge-

drag, graffi ti, onrust na evenementen etc. )

Rondom ouderen was er aandacht voor activi-

teiten, voorkomen van sociaal isolement etc. 

Bijzondere aandacht was er voor multiproblem 

gezinnen, opvoedingsproblemen en burenpro-

blemen.

Opbouwwerk.

Ondersteuning wijkplatforms Geleen-

Zuid en Kluis.

Ondersteuning van het organiseren van 

wijkactiviteiten gericht op cohesie en 

samenwerking in de wijken Geleen-Zuid 

en kluis.

Jeugd en Jongerenwerk.

Ambulant jongeren werk in het hele 

stadsdeel, met name ontmoetingsplek-

ken JOP’s en Skatebaan,  en het school-

project Graaf Huyn College

Accommodatiegebonden jongerenwerk.

Individueel randgroepjongerenwerk in 

het hele stadsdeel.

Ouderenwerk.

Verwijzing en promotie overige stedelijke 

diensten.

Algemeen maatschappelijk werk.

Bureau Sociale Raadslieden, Raad en 

Daad.

Vrijwilligerscentrale Stedelijk.

Kinderopvang.

Sociaal Cultureel werk.

Pedagogisch medewerkers CJG.
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Geheel Stadsdeel
Oostelijk Geleen, 
Munstergeleen & Windraak

Jongerenactiviteiten

 Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: doelgroep 

Jeugd en Jongeren

Zorg Jongeren 

     

Op zoek naar een constructieve 

aanpak waarin jongeren en 

omwonenden elkaar beide 

respecteren en met beleefdheid het 

gesprek met elkaar voeren.Minder 

repressie (tenzij noodzakelijk) en 

meer aandacht voor de omgeving 

in de context waarin jongeren 

functioneren, gericht op bieden van 

meer toekomstperspectief.

Dit alles door:

1. Groepsgerichte aanpak

2.  Situatiegerichte of domeingerichte 

aanpak

3.  Persoonsgerichte aanpak (op 

naamsniveau)

4.3 Projecten en activiteiten 2010 (gehele stadsdeel)

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Partners In Welzijn:

jongerenwerk

sportbuurtwerk

opbouwwerk

Jongeren

Politie

Stadstoezicht Westelijke 

Mijnstreken

GGD

Wijkplatforms

CJG

Gemeente

Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling: 

Stadsdeelmanager

Afdeling Beheer Openbare 

Ruimte (Wijkcoördinator)

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

In samenwerking met diverse werkgroepen 

jongeren is in ’t Wiekhoes gestart met disco 

avonden en bij de doelgroep passende 

activiteiten georganiseerd.

Voor het trapveld Hobbemastraat is een 

beheersgroep en een sleutelgroep ingesteld. 

Regelmatig wordt d.m.v. evaluatie de stand 

van zaken besproken en indien nodig worden 

regels en afspraken bijgesteld;

-  Minimaal één beheerde JOP per stadsdeel 

(Draagvlakonderzoek Munstergeleen);

-  De invoering/inzet van combinatiefuncties 

en BOS-arrangementen, d.m.v. uitvoerings- 

en activiteitenplan met onderwijs, (sport)

verenigingen voor de zomervakantie 2009 

o.a. zaalvoetbal voor jongeren;

-  Kindervakantiewerk;

-  Accommodatiegebonden jongerenwerk 

(PIW). 

Integrale aanpak jongerenproblematiek 

(project MIAS); Overlastmeldingen worden 

door ketenpartners stadsdeelbreed, buurt- 

en locatiegebonden aangepakt.

Conform de uitvoeringsnotitie jeugd en 

jongerenvoorzieningen wordt ingezet 

op het doorbreken van een groeiend 

generatieconfl ict tussen buurtbewoners en 

jongerengroepen. Hiertoe worden:

In stadsdeel 3 diverse jongerenont-

moetingsplekken gerealiseerd conform 

meerjarigjeugdbeleid.

Onze jongeren direct betrokken bij het 

realiseren van voorzieningen en het 

uitvoeren van activiteiten. Inspraak, be-

trokkenheid en verantwoordelijkheid zijn 

sleutelwoorden voor het draagvlak van 

voorzieningen binnen en buiten; de jon-

gerenwerker neemt hierin het voortouw. 

Door PIW, samen met het wijkplatform, 

een aantal sessies georganiseerd tussen 

bewoners uit de wijk (niet alleen diegene 

die overlast melden) en de jongeren, 

onder (neutrale) deskundige leiding.

Gemeenschappelijke activiteiten georga-

niseerd alsmede huiskamerbijeenkom-

sten tussen ouders en jongeren. 

De invoering/inzet van combinatie-

functies (sportbuurtwerk)en BOS-

arrangementen, d.m.v. uitvoerings- en 

activiteitenplan met onderwijs, (sport)

verenigingen voor de zomervakantie 

2009 o.a. zaalvoetbal voor jongeren.

Kindervakantiewerk.

Accommodatiegebonden jongerenwerk 

(PIW).

Integrale aanpak jongerenproblematiek 

(project MIAS):Overlastmeldingen wor-

den door ketenpartners stadsdeelbreed, 

buurt- en locatiegebonden aangepakt.
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Geheel Stadsdeel
Oostelijk Geleen, 
Munstergeleen & Windraak

Speelvoorzieningen

Geheel Stadsdeel
Oostelijk Geleen, 
Munstergeleen & Windraak
Bevorderen van de sociale 

cohesie

Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: doelgroep 

Jeugd en Jongeren

Thema Beheer Openbare 

Ruimte

Thema Maatschappelijke 

voorzieningen: doelgroep 

jeugd en jongeren

Thema Sociale veiligheid

Omgeving

Omgeving

Buurten en 

dorpen

Buurten en 

dorpen    

Dialoog tussen jongeren met 

diverse culturele en religieuze 

achtergronden. Verstevigen van 

de samenwerking tussen de 

diverse betrokken organisaties.

In 2009 is de inventarisatie 

van speelvoorzieningen van 

de gemeente en ZO Wonen 

samengevoegd. Dit heeft 

geresulteerd in een voorstel om 

diverse voorzieningen gezamenlijk 

te vernieuwen en te beheren, onder 

andere speelvoorzieningen rondom 

de hoogbouwwoningen o.a. Jos 

Klijnenlaan, Wagenaarstraat en 

Pijperstraat.

4.3 Projecten en activiteiten 2010 (gehele stadsdeel)

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Parochie Van Ars, Geleen-

Zuid  en H. Augustinus Geleen 

Centrum. 

Dienst Kerk en Samenleving 

Bisdom Roermond.

Protestantse gemeente.

Marokkaanse en Turkse 

Moskee.

Onderwijs m.n. Graaf Huyn 

College

Partners In Welzijn

Bewonersorganisaties

Gemeente

Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling: 

Stadsdeelmanager

ZO Wonen

Wijkplatforms

Bewonersorganisatie

Gemeente

Afdeling Beheer Openbare

 Ruimte (Wijkcoördinator)

Afdeling Ruimtelijke

Afdeling Maatschappelijke

 Ontwikkeling

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Plan vernieuwen speelvoorzieningen rondom 

de hoogbouwwoningen o.a. Jos Klijnenlaan, 

Wagenaarstraat en Pijperstraat is uitgewerkt 

en gepresenteerd aan het wijkplatform en 

de bewoners. Voor beheer en onderhoud 

is samen met ZO Wonen een beheerplan 

opgesteld.

Uiterlijk 1 april 2010 opleveren van 

nieuwe speelvoorziening Hoogbouw – 

Zuid, Jos Klijnenlaan. 

Het interreligieus overleg bekijkt samen 

met PIW de mogelijkheid voor het 

aantrekken van een jongerenwerker met 

als taakaccent zingeving.

Bijzonderheden:

Betreft een project wat ondersteund wordt 

door de Provincie Limburg.

Eerste verkenning heeft plaatsgevonden 

tussen de verschillende partners hoe een en 

ander gestalte kan krijgen. Uit interviews bij 

kerkelijk betrokken jeugd is gebleken dat er 

behoefte bestaat aan een veilige omgeving om 

elkaar te ontmoeten, waarbij zingeving een 

duidelijke rol speelt.



30

Geheel Stadsdeel
Oostelijk Geleen, 
Munstergeleen & Windraak
Duurzaam veilig

Thema Beheer en 

Inrichting Openbare 

Ruimte (verkeer)

Omgeving Buurten en 

dorpen

 

4.3 Projecten en activiteiten 2010 (gehele stadsdeel)

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Dorpsplatforms

Bewoners

Politie

Gemeente

Afdeling Beheer Openbare 

Ruimte 

Wijkcoördinator

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Het rapport ‘Verdieping evaluatie 30-km 

gebieden’ is afgestemd en besproken 

met de wijkplatforms. Op basis van de 

reacties is nog een aanvullende memo 

opgesteld. Dit alles heeft geresulteerd in een 

uitvoeringsprogramma voor de ‘grijze’ wegen 

die aanmerking komen voor  aanvullende 

maatregelen Duurzaam Veilig. De realisatie 

van de aanvullende maatregelen is gepland in 

2010.

Waar: Geleen Zuid

Weg(en): Barbarastraat-Europalaan-Van 

Akenstraat

Wanneer: 2010

Waar: Munstergeleen

Weg(en): Watersleyerweg-Overstraat-

Peterstraat-Geleenstraat-Abshoven

Wanneer: 2010

  

  

Bijzonderheden:

Als vervolg op de evaluatie van de 

zogenaamde grijze wegen in 30 km 

gebieden worden de 60-km wegen in het 

buitengebied geëvalueerd en gefaseerd 

aangepast in combinatie met maatregelen 

uit het onderhoudsprogramma (ibor 

2010/2012).
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5.1 Korte typering van Geleen Zuid en Kluis

De wijk Geleen Zuid werd gebouwd in de 70er en 80er jaren en kent een grote diversiteit aan inwoners. De 

westgrens wordt gevormd door de Rijksweg (Zuid) en de Oostgrens door de Geleenbeek met de natuurgebieden 

en (vis)vijvers: ten Eijsden en Driepoel. De wijk Kluis is van oorsprong een verlengstuk van Krawinkel / Geleen 

Centrum. De Kluis wordt aan de noordzijde begrensd door de Beekhovenstraat / Danikenstraat, aan de oostzijde 

door de spoorweg Sittard –Heerlen, aan de zuidzijde door wijk Geleen-Zuid en aan de westzijde door de rijksweg 

Zuid/Centrum

Wonen

Kenmerkend is de hoogbouw met een hogere doorstroming van bewoners. In de wijk liggen verschillende 

verzorgingscentra (St Jans Geleen, Odilia en Europafl at). Bij Zuidhof ligt het gemeenschapshuis (Plenkhoes) verder 

liggen er verspreid in de wijk meerdere horecagelegenheden. In het buitengebied ligt een bos en een visvijver. 

 Aan de Biesenweg, buiten de bebouwde kom nabij de kern Sweikhuizen ligt een woonwagenlocatie. De 

verhouding tussen huur en koopwoningen wijkt in de Kluis af van het gemeentelijk gemiddelde. Kluis kent geen 

seniorenwoningen ondanks dat 21% van de inwoners 66 jaar of ouder is.

Verkeer

Binnen de wijk zijn meerdere doorgaande wegen met een hoge verkeersintensiteit zoals: Jos Klijnenlaan, Frans 

Erenslaan, Spaubeeklaan, Lienaertsstraat, Van Akenstraat en de Europalaan. Er is veel sluipverkeer om de 

hoofdroutes en verkeerslichten te omzeilen.Het winkelcentrum Zuidhof wordt met name in het weekend zeer 

drukbezocht, daarnaast is er een kleiner winkelcentrum aan de Barbarastraat.  

Onderwijs

Binnen het gebied liggen twee basisscholen: de Regenboog (Dunantstraat) en de Koppelberg (Verdistraat) en 

een middelbare school, het Graaf Huyncollege, met ongeveer 2500 leerlingen (Jos Klijnenlaan). Grote groepen 

leerlingen fi etsen elke ochtend en middag naar deze scholen: VMBO en HAVO/VWO hebben verschillende 

aanvangstijden om de verkeersdrukte te spreiden. De scholieren brengen overlast mee voor de bewoners in de  

omgeving van de school: voor en na de schooltijden, bij lesuitval, verzuim en pauzes.Aan de Jos Klijnenlaan liggen 

een gemeentelijk sportveldencomplex en een skatebaan. Hier liggen ook meerdere sporthallen (Graaf Huyn) die 

ook voor externe evenementen worden gebruikt.

5 Stadsdeelprogramma Geleen Zuid en Kluis
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5.2 Belangrijke resultaten stadsdeelprogramma 2009 

Wijkschouw heeft op 6 maart 2009 plaatsgevonden.

Het vernieuwen van de jeu de boules baan Beneluxstraat en het bijplaatsen van diverse speeltoestellen.

Voorbereiden fusie wijkplatforms Geleen Zuid en Kluis.

Start voorbereidingsactiviteiten speelvoorziening Hoogbouw Jos Klijnenlaan.

Concrete aanpak revitalisering c.q. ontwikkeling Winkelcentrum Zuidhof.

Het aanpassen en verbeteren van trapveld Hobbemastraat.

Afbouw beheersgroep Hobbemastraat en overdracht aan Wijkplatform.

Sleuteldienst door bewoners omgeving Hobbemastraat.

Op initiatief van wijkplatform informatieavond Componistenflat.

Informatieavond medisch centrum Spaubeeklaan.
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5.3 Belangrijke thema’s op de agenda 
 van het Wijkplatform in 2010

Communicatie; het platform hecht grote waarde aan communicatie met burgers, gemeente en partners in 

het wijkgerichte werken. Het platform zelf zal daartoe inzetten wijkkrant, wijkwebsite, open platformoverleg, 

dag van de wijk, ouderen middagen, enz.

Schoon heel en veilig: Het platform hecht hier grote waarde aan. Men wil fungeren als de ogen en oren in de 

wijk als het gaat om met name trends op dit gebied.

 Inzake ‘schoon’ wil men samen met de partners bereiken dat de wijk schoon is, vrij van hondenpoep en men 

wil schone sport en speelplekken.

Inzake ‘veilig’ wil men zich inzetten om enge plekken fysiek minder eng te maken door snoeien en 

aanbrengen van aanvullende verlichting. Verder is verkeersveiligheid een item waar het platform zich voor in 

wil zetten.

Inzake ‘heel’ wil men zich inzetten voor het snel repareren van speeltoestellen, straatmeubilair, 

straatverlichting etc.

Bewonersinitiatieven: het wijkplatform denkt mee als het gaat om bewonersinitiatieven die een bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid en cohesie in de wijk en de buurten. Samen met de gemeente maakt het 

wijkplatform de verbinding met de flexibele gelden wijkgericht werken.

Fusie tussen wijkplatform Geleen-Zuid en Wijkplatform De Kluis gestalte geven.

Presentatie van het boek Geleen - Zuid 50 jaar.

Upgrading winkelcentrum Zuidhof.

Bouwplannen ondanks economische vertraging blijven ontwikkelen en uitvoeren.

Informatieavond veiligheid / onveiligheid Chemelot.

Parkeren sportcomplex Glanerbrook en groenonderhoud Burgemeester Damenpark.

Toezicht en overlast en gebruik Burgemeester Damenpark.

Volledige realisatie speelvoorziening Jos Klijnenlaan.

Wijkschouw gebied Kluis.



36

Componistenflats 
Verdistraat 
Geleen Zuid

Woningbouwproject 
56 appartementen

Project Barbararstraat 
Geleen Zuid

Woningbouw

Europalaan
Geleen Zuid

Oude Bunderhof 

Rijksweg Centrum  
(85, 87, 89) Kwikfit-locatie en 
voormalig Hotel Parkzicht
Kluis

Stadshart Geleen
Deelplan 16, Centrumplan
 

Thema Wonen

Thema Wonen

Thema Maatschappelijke 

voorzieningen: doelgroep 

ouderen

Thema Wonen

Thema Maatschappelijke 

voorzieningen: doelgroep 

ouderen

Thema Wonen

Omgeving

Zorg

Zorg

Omgeving

Buurten en 

dorpen

Kwetsbare 

groepen

Kwetsbare 

groepen

Stedelijk

Het plan omvat 30 

appartementen waarvan 12 

zorgwoningen wordt. 

Voormalig Kwikfitlocatie. 

Sloop is afgerond. Sanering 

grond moet nog plaatsvinden. 

Vanwege markteconomische 

ontwikkelingen stagneren 

verkoop en bouwproces.

In 2006 zijn 23 appartementen 

gerealiseerd. 

Bewoners hebben zienswijzen 

ingediend tegen de Bestemmings-

planprocedure. De gemeente heeft 

de stedenbouwkundige Rijnboutt 

gevraagd om een “second opi-

nion”. Deze heeft geadviseerd het 

hoogteaccent terug te brengen naar 

maximaal 5 verdiepingen en staat 

positief t.o.v. maatschappelijke/me-

dische functie in het complex aan 

de Linnaertsstraat.lijke/medische 

functie in het complex aan de Lin-

naertsstraat.

 Odiliaterrein, 66 

zorgwoningen en 72 

psychogeriatrie plaatsen voor 

groepswonen (waarvan 24 

jong dementerenden).

 Aandacht voor het parkeren, 

terreininrichting, sociale 

veiligheid, scheiden van 

wandel- en fietspaden, 

overlastbeperking tijdens de 

sloop en de bouw.

5.4 Projecten en activiteiten 2010 

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Geleen Zuid en Kluis

Informatieavond met nieuwe uitwerking 

plannen in eerste instantie voorgelegd 

aan Wijkplatform.

Terugkoppeling van de nieuwe plannen 

naar de bewoners wordt geagendeerd-

Afronding besluitvorm Woonpunt.

Bouwstart verschoven i.v.m. marktecono-

mische ontwikkelingen.

In het eerste kwartaal 2010 zal er een 

informatieavond worden georganiseerd 

voor de buurtbewoners. Start 

bouwactiviteiten in het vierde kwartaal 

2010.

Voorbereiding is in afrondende fase en zal 

waarschijnlijk in 2010 worden opgestart.

Gemeente

Orbis Medisch en Zorgconcern

ZO Wonen 

Woonpunt  

Gemeente

Afdeling Vastgoed & Projecten 

Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling

Stadsdeelmanager

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente

 Ontwikkeling

Hoogveld BV (3W en Jongen)

Gemeente

Afdeling Vastgoed & Projecten

Perceel rondom bebouwing is helemaal 

geëgaliseerd en opgeschoond.

Geen voortgang door markteconomische 

ontwikkelingen.

Sloopvergunning is afgegeven. In eerste 

kwartaal 2010 zal de bebouwing worden 

gesloopt.

Bijzonderheden:

Door wijziging samenstelling 

deelnemers / ontwikkelaars zal er een 

nieuw programma worden vastgesteld.

Nieuw plan in ontwikkeling. Eerste 

resultaten in 2010 te verwachten.

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010
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Jos Klijnenlaan (Balansflat)
Geleen Zuid

Zorgwoningen en 
Wijksteunpunt

Winkelcentrum Zuidhof
Geleen Zuid

Ontwikkeling 
winkelcentrum

Gehele buurt
Geleen Zuid

Groenonderhoud in 
samenwerking tussen 
Gemeente en ZO Wonen

Voorzieningen, doelgroep 

ouderen (en allochtonen)

Winkelvoorzieningen

Inrichting Openbare 

Ruimte (verkeer)

Ruimte

Omgeving

Omgeving

groepen

en sociale 

veiligheid

Buurten en 

dorpen

Buurten en 

dorpen

Synchronisatie van groenonderhoud 

leidt tot hogere kwaliteitsbeleving 

doordat aangrenzende 

eigendommen in een bestek kunnen 

worden onderhouden.

In 2008:

Zijn de groenstroken waarvan 

het onderhoud kan worden 

overgedragen, bepaald.

Is het onderhoud van het 

gemeentelijk groen rondom de 

Wagenaar- en Pijperflat in Geleen 

Zuid overgedragen aan ZO Wonen.

Is het groen rondom de Pijper- en 

Van Goyenflat omgevormd zodat 

er een open structuur is ontstaan 

waardoor de sociale veiligheid is 

toegenomen.

 Wijksteunpunt Vivantes func-

tioneert met dagopvang en 

maaltijdservice voor ouderen 

onder andere: Samen-eten’ 

project.

De afglijdende ontwikkeling 

in beleving, uitstraling en 

economische levenskracht 

van de genoemde 

wijkwinkelcentra ombuigen 

In de Retailstructuurvisie 

2007 wordt een duidelijke 

‘sense van  urgency’ hiervoor 

afgegeven. Het versterken 

van de economische 

aantrekkelijkheid en veiligheid 

van en leefbaarheid in 

wijkwinkelcentra. Hetgeen ter 

bevordering en versterking dient 

van een grotere koop- stroom 

naar wijkwinkelcentra Sittard-

Geleen te versterken.

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn

5.4 Projecten en activiteiten 2010 
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 Plan van Aanpak is gereed.

Herwinnen/creëren bij gemeente, 

ondernemers en vastgoed eigenaren van 

draagvlak om opwaardering mogelijk te 

maken.

Structurele overlegvormen van 

gemeentelijke partners met 

ondernemers,        vastgoedeigenaren en 

wijkplatforms. 

 Intentieovereenkomst tot een 

samenwerkingsovereenkomst, waarbij 

partijen elkaar committeren om ook 

daadwerkelijk met de opwaardering te 

starten.

 oprichting Vereniging van Eigenaren in 

de Zuidhof.

Aanbrengen verlichting binnen terrein.

Collegenota gemaakt voor B&W.

Project Molukse opvang is gestart. 

Voortzetting van huidige activiteiten en 

uitbreiding met andere sociaal-culturele 

activiteiten in het wijksteunpunt. 

Uitbreiden met “Marokkaanse 

dagopvang”

Er zijn gesprekken gevoerd tussen 

de gemeente en ZO Wonen over de 

randvoorwaarden voor uitruil van 

eigendommen c.q. eigendomsoverdracht.

Voortzetten van huidige activiteiten 

en uitbreiden met andere sociaal-

culturele activiteiten in het 

wijksteunpunt;

Politie en PIW (maatschappelijk werk) 

houden elke vrijdag van 10.00 – 12.00 

uur spreekuur.

Een veelvoud van activiteiten zijn voor 

2010 geprogrammeerd.  Buiten het 

formeel maken van de vereniging 

van winkeliers en eigenaren zijn de 

belangrijke items.

Beleving en uitstraling.

Verkeer en infrastructuur.

Openbare ruimte.

 Milieu

Veiligheid.

Uitwerking en implementatie van 

eigendoms-beheersoverdracht.

Vivantes Zorggroep

Daelzicht

Partners in Welzijn

Politie

Bewonersplatform

Platform Allochtonen Geleen Breed

KBO

Gemeente

Stadsdeelmanager

 Gemeente

Bewonersplatform

 Eigenaren (3W)

 Ondernemers verenigd in 

winkeliersvereniging Zuidhof

 Politie

Gemeente

Afdeling Economische Zaken

Wijkcoördinator

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Gemeente

Wijkcoördinator

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdeling Vastgoed & Projecten

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Geleen Zuid en Kluis
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Hoogbouw Zuid omgeving 
Jos Klijnenlaan
Geleen Zuid

Veiligheid

Gehele Buurt
Geleen Zuid

Onderhoud openbare 
ruimte, wegen en groen

Rijksweg Zuid
Kluis

Overlast Coffeeshops
Afsluiting voormalig 
Gammaterrein

Veiligheid

Ruimte (incl. verkeer)

Veiligheid

Omgeving

Veiligheid

Criminaliteit 

en sociale 

veiligheid

Buurten en 

dorpen

Criminaliteit 

en sociale 

veiligheid

In diverse hoogbouwlocaties 

van ZO Wonen zijn camera’s 

geplaatst: Wagenaarflat, 

Pijperflat, Tenierstraat en van 

Goyenstraat

Buiten kantooruren kan aan-

vullend op de politie gebruik 

worden gemaakt van een 

beveiligingsbedrijf.

Burgers koppelen vormen van 

overlast zoals t hard rijden, 

geluidsoverlast, vernielingen, 

afval, criminaliteit vaak aan het 

bestaan van een coffeeshop.

Met de Coffeeshophouders zijn  

duidelijke afspraken gemaakt 

over o.a. voorlichting  geven, 

klanten aanspreken op hun 

gedrag en het schoonhouden 

van de omgeving in de directe 

nabijheid van de Coffeeshops.

De doorgang tussen Rijksweg 

Zuid en Nachtegaalstraat is 

met een hekwerk afgesloten.

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn

5.4 Projecten en activiteiten 2010 
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Jos Klijnenlaan

Snoeien en omvorming gemeentelijke 

groenvoorziening bij hoogbouwflats ZO 

Wonen en Heuvelsteden is in 2009 gestart 

en loopt door in 2010.

Beneluxlaan 

Opwaardering jeu de boulesbaan, 

speelvoorziening en trapveldje is in 

samenwerking met het wijkplatform, de 

buurtvereniging en de organisatie Talent-

Quest gerealiseerd. 

Geleen-Zuid

Buurtschouw is in maart in samenspraak 

met het wijkplatform gehouden. 

Van Ostadestraat

In 2009 zijn er nagenoeg geen klachten 

geweest inzake overlast coffeeshops.

Uitbreiding van het aantal camera’s 

binnen de hoogbouw.

Tennierstraat.

speelterrein Hobbemastraat/

Tennierstraat.

Door gebruik te maken van mobiele 

camera’s de veiligheid in de diverse 

flatgebouwen (trappenhuizen) te 

verhogen.

School Dunantstraat

Groen tegen de school aan de 

Dunantstraat wordt vervangen. 2010

Jos Klijnenlaan 

Afronden omvormingen gemeentelijke 

groenvoorziening bij hoogbouwflats ZO 

Wonen en heuvelsteden. 2010

Attentiewaarde blijft hoog als het gaat 

om signaleren van klachten en andere 

overlast situatie.

Gemeente

Gemeente

Afdeling Beheer Openbare 

RuimteWijkcoördinator

Mijnstreken

Gemeente

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Geleen Zuid en Kluis
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Diverse locaties
Kluis

Speelvoorzieningen

Wiekhoes
Geleen Zuid 
Buurtvoorziening
Ouderenruimte

Hobbemastraat
Geleen Zuid / Kluis

Trapveld

Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: 

doelgroep Jeugd en 

Jongeren 

Thema Beheer Openbare 

Ruimte

Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: doelgroep 

Jeugd en Jongeren

Thema Sociale Veiligheid

Omgeving

Omgeving

Buurten en 

dorpen

Buurten en 

dorpen

Structureel uitbreiden en 

opwaarderen van speelvoor-

zieningen nabij hoogbouw Jos 

Klijnenlaan voor de verschil-

lende leeftijdscategorieën.

Trapveld aan de Hobbe-

mastraat is gerealiseerd en in 

gebruik genomen. Er is een 

beheergroep operationeel om 

het gebruik te monitoren.

Door een werkgroep van 

jongeren en het wijkplatform 

o.l.v. PIW zijn diverse locaties 

voor een trapveld onderzocht 

en zijn spelregels opgesteld.

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn

Voorzieningen: 

doelgroepen Jongeren 

en Ouderen

Zorg Kwetsbare 

groepen

In 2006 is de verkoop van het 

pand Wagenaarstraat gekop-

peld aan het realiseren van 

een jongerenvoorziening in 

’t Wiekhoes (achterzijde t 

Plenkhoes). 

De bezettingsgraad van ’t 

Plenkhoes en Wiekhoes moet 

voldoen aan het gemeentelijk 

accommodatiebeleid; dit bete-

kent dat optimalisatie nodig is.

Gebruikers zijn: Wijkplatform, 

Platform Allochtonen Geleen 

Breed, Partners in Welzijn met 

jongerenwerk, kinderactivitei-

ten en het centrum voor jeugd 

en gezin.

5.4 Projecten en activiteiten 2010 
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Meer activiteiten o.a. BOS-project op 

Hobbemastraat.

Beheergroep blijft gebruik en activiteiten 

actief volgen

In overleg met bewoners en gebruikers 

zijn er enkele fysieke aanpassingen 

aangebracht.

Hekwerk is verhoogd, vloer is vernieuwd 

en er is een net over het trapveld 

gespannen.

Groenvoorziening rondom trapveld is 

aangepast en uitgebreid.

Uitbreiding op het beheer is de inzet 

van vrijwilligers bij de zogenaamde 

sleuteldienst om het speelterrein op 

afgesproken tijden aan te bieden.

Klachten sterk gereduceerd.

Op 25 november is er een inloopmiddag 

georganiseerd voor de buurtbewoners 

en heeft er overleg plaatsgevonden met 

de vertegenwoordigers van de huurders.

De definitieve plannen zijn 

gepresenteerd.

Realisatie zal plaatsvinden eerste 

kwartaal 2010.

Beheergroep koppelen aan 

wijkplatform waardoor de verankering 

gewaarborgd is naar de gemeente.

Sleuteldienst uitbreiden met twee 

vrijwilligers om eventuele afvallers op 

te vangen.

Klachten patroon blijven monitoren en 

indien noodzakelijk direct reageren.

Continueren van afspraken met politie 

en stadstoezicht.

ZO Wonen

Wijkplatform

Bewonersorganisatie

PIW-jongerenwerk

Jongeren

Gemeente

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

(wijkcoördinator)

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Stadsdeelmanager

Wijkplatform, werkgroep jeugd en 

jongeren

Partners in Welzijn

ongerenwerk, opbouwwerk

Politie

Platform Allochtonen Geleen breed

ZO Wonen

Gemeente

Stadsdeelmanager

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

(wijkcoördinator)

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Gebruik gecontinueerd, uitgebreid met 

CJG (ouder-kind ochtenden).

Onderzoek naar de concrete invulling, 

gebruik door diverse doelgroepen 

en beheer inclusief de financiële 

dekkingsmogelijkheden met ingang van 

2009 is opgedragen aan PIW.

Voortzetting activiteiten onder beheer 

van Partners in Welzijn.

Partners In Welzijn

Wijkplatform

’t Plenkhoes

Platform Allochtonen Geleen breed

Katholieke Bond Ouderen Kluis

Bewoners

CJG

Gemeente

Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling

Afdeling Vastgoed & Projecten

Stadsdeelmanager

Geleen Zuid en Kluis
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Spaubeeklaan /  
Frans Erenslaan  
(voormalige Vadah garage) 
Kluis

Zorgcentrum 

Voorzieningen: 

Zorg Kwetsbare 

groepen

Voormalige Vadah locatie, 

medisch centrum. 

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn

5.4 Projecten en activiteiten 2010 
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 Procedure is gestart.

 Informatieavond voor buurtbewoners 

georganiseerd.

 Aanpassing plannen in overleg met 

buurtbewoners en gemeente.

Afbouw medisch centrum.

Bijzonderheden:

Onderzoek verkeersstromen zal in 

2010 / 2011 plaatsvinden.

Om-nitakt Maastricht

Gemeente

Afdeling Vastgoed & Projecten

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Geleen Zuid en Kluis
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6  Stadsdeelprogramma  
Oud Geleen / Haesselderveld 

6.1 Korte typering van Oud Geleen / Haesselderveld

De wijk Oud Geleen en Haesselderveld kent een grote diversiteit aan woningen en inwoners. De westgrens wordt gevormd 

door de Rijksweg en de Oostgrens door de spoorlijn Sittard – Heerlen, recreatiegebied Ten Eijsden en recreatiegebied 

Windraak.

Wonen

Kenmerkend is dat in Oud Geleen relatief meer inwoners van de leeftijdscategorie 46-65 jaar wonen in vergelijking met de 

rest van de gemeente, terwijl dat in de leeftijdscategorie 26-45 jaar juist omgekeerd is. Het aantal koopwoningen wijkt iets 

af van het gemeentelijk gemiddelde. 73% de wijk Oud Geleen en 70% gemeentebreed.

In de wijk liggen verschillende verzorgingscentra en verspreid in de wijk liggen meerdere horecagelegenheden. 

De komende jaren vinden een aantal ontwikkelingen plaats in de wijk Oud Geleen als het gaat om het gebied Paterskerk – 

Carmelietenstraat en Eloystraat. Er zullen in het gebied appartementen, laagbouw en woningen worden. Ontwikkelingen 

die de leefbaarheid en de sociale samenhang in de buurt ten goede zullen komen. 

Verkeer

Binnen de wijk zijn een aantal knelpunten rond verkeerssituaties. De snelheidshandhaving dient beter gestalte te krijgen.

Onderwijs

Binnen het gebied liggen 2 basisscholen: 

6.2 Belangrijke resultaten stadsdeelprogramma 2009 

Planontwikkeling nieuwbouw Carmelietenstraat afgerond.

Realisatie parkeervoorziening Eloystraat.

Informatieavond  ontsluiting Jodenstraat – rotonde.

Wijkschouw Stationsstraat – Oranjehof.

Inbreng en toevoeging Duurzaam veilig.

Herinrichting beplanting grijze buurt.

Dankjewel Bijeenkomst inzake speel en ontmoetingsplek jong en oud in de Leurstraat.

6.3  Belangrijke thema’s op de agenda van het Wijkplatform in 2010

Communicatie; het platform hecht grote waarde aan communicatie met burgers gemeente en partners in het          

wijkgerichte werken. Het platform zelf zal daartoe inzetten wijkkrant, wijkwebsite, open platformoverleg, dag van de 

wijk enz.

Schoon heel en veilig: Het platform hecht hier grote waarde aan. Men wil fungeren als de ogen en oren in de   wijk als 

het gaat om met name trends op dit gebied.

Inzake ‘schoon’ wil men samen met de partners bereiken dat de wijk schoon is, vrij van hondenpoep en men   wil 

schone sport en speelplekken.

Inzake ‘veilig’ wil men zich inzetten om enge plekken fysiek minder eng te maken door snoeien en aanbrengen van 

aanvullende verlichting. Verder is verkeersveiligheid een item waar het platform zich voor in wil zetten.

Inzake ‘heel’ wil men zich inzetten voor het snel repareren van speeltoestellen, straatmeubilair, straatverlichting etc.

Bewonersinitiatieven: het wijkplatform denkt mee als het gaat om bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de 

leefbaarheid en cohesie in de wijk en de buurten. Samen met de gemeente maakt het wijkplatform de verbinding met 

de flexibele gelden wijkgericht werken.

Realisatie bouwplan Carmelietenstraat.

Groenomvorming Haesselderveld.

Opwaardering omgeving station Geleen-Oost ontwerpfase 2010.

Preventieproject omgeving speeltuin ’t Weike.



48

Omgeving 
Carmelietenstraat /
Eloystraat  
Oud Geleen

15 geschakelde levensloop 
bestendige woningen·
10 halfvrijstaande 
levensloop bestendige 
woningen·
4  vrijstaande levensloop 
bestendige woningen

Omgeving NS Station en 
Oranjehof
Oud Geleen / 
Haesselderveld

Opwaarderen van de  
woonomgeving 
Stationsstraat, Oranjehof 
Aanpassing groen-
voorziening, verlichting en 
inrichting 

Ruimte

Omgeving

Omgeving

Wonen

Buurten en 

dorpen omgeving op te waarderen 

omvat niet alleen fysieke 

zaken maar ook controle en 

handhaving:

 -  Verkeersoverlast en snel-

heid op doorgaande wegen

 -  Fietsendiefstallen; preven-

tief en curatief

5.4 Projecten en activiteiten 2010

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Oud Geleen / Haesselderveld

De activiteiten die in 2008 zijn opgestart 

zijn in 2009 gecontinueerd.

 Er is in samenspraak met enkele 

omwonenden een buurtschouw 

gehouden.

Er is een onderzoek gestart naar de 

opwaardering van de openbare ruimte 

rondom station Geleen Oost.

Informatiebijeenkomst voor 

buurtbewoners heeft op 14 oktober 2009 

plaatsgevonden.    

Start bouwwerkzaamheden in het vierde 

kwartaal van 2010.

Afronden onderzoek opwaardering 

station Geleen-Oost e.o. De wensen 

en eisen die voortkomen uit het 

onderzoek worden verwerkt in 

een voorontwerp. Dit voorontwerp 

wordt in 2010 aan de betrokkenen 

gepresenteerd.

Gemeente

Gemeente

Wijkcoördinator

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010
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Gehele Buurt
Oud Geleen

Onderhoud openbare 
ruimte, wegen en groen

Jan Willenstraat/
Bachstraat/Dohmenstraat
Oud Geleen / 
Haesselderveld

Herinrichting braakliggend 
terrein (voormalige 
speeltuin Beatrix)

Openbare Ruimte (incl. 

verkeer)

Ruimte

Omgeving

Omgeving

Buurten en 

dorpen

Buurten en 

dorpen

In 2008 is een buurtonderzoek 

uitgevoerd door wijkplatform 

i.s.m. PIW.

In overleg met de omwonen-

den wordt gekozen voor op-

schonen en groene invulling.

5.4 Projecten en activiteiten 2010

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Oud Geleen / Haesselderveld

Het terrein is in 2009 in tijdelijke 

bruikleen gegeven aan Stichting 

Buitenkans die het terrein onderhoudt 

en gebruikt voor opslag. Dit is met 

instemming van bewoners, het 

wijkplatform en ZO Wonen gedaan ter 

voorkoming van verloedering van de 

directe omgeving.

Omgeving Gansbeek Haesselderveld-

West (tussen Van Banninglaan- 

Geleenbeeklaan-Eindstraat en Rijksweg-

Noord)

Afstemming met bewoners m.b.t. 

omvorming  groenvoorzieningen middels 

een informatiebijeenkomst en een 

inloopbijeenkomst.

Rietbeek

Ontwerp omvorming groenvoorziening is 

gereed.

Eppenbeek

Ontwerp omvorming groenvoorziening is 

gereed.

Speel-/ontmoetingsplekLeurstraat ’t 

Bökske’

Verdere uitbouw opwaardering is 

gerealiseerd en afgerond met een 

festiviteit.

Ontsluiting Jodenstraat op rotonde

Informatieavond is geweest.

Speeltuin Wilderbeek

Opwaardering speeltuin is besproken 

met direct omwonenden. De uitvoering is 

gepland in 2010.

Peschstraat/Penrisstraat

Uitvoering diverse verkeersmaatregelen.

Eloystraat

Opwaardering parkeerterrein.

Haesselderveld-West (tussen Van 

Banninglaan- Geleenbeeklaan-

Eindstraat en Rijksweg-Noord)

Omvorming van groen en bomen 

is gepland in 2010. De feitelijke 

uitvoering is afhankelijk van de 

kapvergunningprocedure. 2010

Rietbeek

Omvorming van groen en bomen 

is gepland in 2010. De feitelijke 

uitvoering is afhankelijk van de 

kapvergunningprocedure. 2010

Eppenbeek

Omvorming van groen en bomen 

is gepland in 2010. De feitelijke 

uitvoering is afhankelijk van de 

kapvergunningprocedure. 2010

Ontsluiting Jodenstraat op rotonde

Bewoners worden geïnformeerd over 

aanpassing kruispunt Pechstraat – 

Oranjelaan - Oranjehof. 2010

Speeltuin Wilderbeek

Uitvoering opwaardering speeltuin. 

2010

Stichting Buitenkans heeft ook in 2010 

het terrein in bruikleen. 

Gemeente

Bewonersorganisatie

Bewoners

Partners In Welzijn

Gemeente

Politie

ZO Wonen

 Stichting Buitenkans

Gemeente

Wijkcoördinator

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010
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7  Stadsdeelprogramma  
Munstergeleen en Windraak

7.1 Korte typering van Munstergeleen en Windraak

De oudste vermelding van de kern Munstergeleen dateert uit het jaar 1202. De oudst bekende spelling is 

“Munsterglene” ofwel “Geleen van het klooster”, waarbij klooster betrekking heeft op de proosdij die hier tot de 

2e helft van de 12e eeuw zou hebben bestaan en die ondergeschikt was aan de abdij van Sint-Vaast in Atrecht. 

Vanaf de Franse tijd was Munstergeleen een zelfstandige gemeente die bij de gemeentelijke herindeling in 1982 

bij Sittard is gevoegd. Het dorp Munstergeleen/Windraak is afwijkend van de historische lijnen onderdeel van het 

stadsdeel Geleen Oost, Munstergeleen en Windraak.

De kernen Munstergeleen en Windraak zijn dorpsgemeenschappen met een gering aantal zogenaamde 

“doorstromers”. Lokale inwoners krijgen voorrang bij woningtoewijzing.Aan de Peperstraat ligt een 

Woonzorgcomplex en aan de Kerkstraat een ouderencomplex (Munsterhof). In de dorpskern ligt een 

winkelconcentratie: Peterstraat, Overstraat, Raadhuisplein en Houbeneindstraat.De buurtschap Windraak kent 

bijna uitsluitend koopwoningen.

In Oktober 2009 is de nieuwe brede school geopend. Hiermee is de samenvoeging van de basisscholen 

(Watersleyerweg en Godsdalstraat) afgerond. In de Pancratiusstraat ligt gemeenschapshuis ’t Trefpunt. Verder zijn 

er vier buurtverenigingen  en een activiteitencomité.

7.2 Belangrijke resultaten stadsdeelprogramma 2009 

Sloop schoollocaties ABC school en De Bronkboom in Munstergeleen.

Opening brede school Munstergeleen.

Opwaardering natuurgebied Windraak en omgeving.

Herinrichting / opwaardering voorterrein gemeenschapshuis ’t Trefpunt.

Herbezinning plan jongeren ontmoetingsplek Munstergeleen.

Informatieavond bewoners Windraak inzake verkeersafwikkeling eenrichtingsverkeer.

Plaatsen banken rondom gebied Carolushoeve.

7.3  Belangrijke thema’s op de agenda van het Wijkplatform in 2010 

Communicatie; het platform hecht grote waarde aan communicatie met burgers gemeente en partners in het 

wijkgerichte werken. Het platform zelf zal daartoe inzetten wijkkrant, wijkwebsite, open platformoverleg, dag 

van de wijk enz.

Schoon heel en veilig: Het platform hecht hier grote waarde aan. Men wil fungeren als de ogen en oren in de 

wijk als het gaat om met name trends op dit gebied. Inzake ‘schoon’; men wil samen met de partners bereiken 

dat de wijk schoon is, vrij van hondenpoep en men wil schone sport en speelplekken.

Inzake ‘veilig’ wil men zich inzetten om enge plekken fysiek minder eng te maken door snoeien en aanbrengen 

Inzake ‘heel’ wil men zich inzetten voor het snel repareren van speeltoestellen, straatmeubilair, straatverlichting 

etc.

Bewonersinitiatieven: het wijkplatform denkt mee als het gaat om bewonersinitiatieven die een bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid en cohesie in de wijk en de buurten. Samen met de gemeente maakt het wijkplatform de 

verbinding met de flexibele gelden wijkgericht werken.

Herontwikkeling schoollocaties ABC school.

Planvorming schoollocaties De Bronkboom in Munstergeleen met behoud van speelvoorziening.

Uitvoering geven aan gemeentelijk jeugdbeleid inzake faciliteiten voor jeugdige en jongeren
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7.4 Projecten en activiteiten 2010

Kerkstraat / Barbarastraat / 
Pancratiusstraat
Munstergeleen & Windraak

Zorgwoningen + 
wijksteunpunt 

Gehele Buurt
Munstergeleen & Windraak

Nieuwbouw 6 sociale huur-
woningen / appartementen 
voor ouderen

 Thema Wonen

Thema Maatschappelijke 

voorzieningen, 

doelgroep: Ouderen

Thema Beheer Openbare 

Ruimte (incl. verkeer)

Zorg

Omgeving

Kwetsbare 

groepen

Buurten en 

dorpen 

Munstergeleen is een van 

de meest sterkst vergrijsde 

buurten in de gemeente 

Sittard-Geleen. Wij hechten 

er als gemeente groot belang 

aan dat er in Munstergeleen 

een woonzorgvoorziening 

wordt ontwikkeld.

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn
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Munstergeleen en Windraak

Door Wonen Heuvelsteden 

en Vivantes Zorggroep is een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.

PC Houbenstraat

Uitvoering diverse verkeersmaatregelen 

zijn in 2009 gerealiseerd. Een aantal 

verkeersmaatregelen zijn nog in 

procedure.

Fatimaplein, Julianalaan, Beatrixstraat, 

Bernardstraat, Pastoor Bernegaustraat.

Voorontwerp is besproken met 

omwonende.

Mairestraat en Burg. Pijlstraat

Omvorming groenvoorziening is 

doorgeschoven naar 2013.

Lintjesweg, Beekstraat, Raadhuisplein, 

Peterstraat, Overstraat, Houbeneindstraat 

en Groenstraat

Voorontwerp is besproken met 

omwonende.

Bunderplein

Gedeeltelijke herinrichting plein is 

voorbereid.

Natuurgebied Windraak en omgeving

Opwaardering paden, parkeerterrein en 

bewegwijzering is gerealiseerd en officieel 

heropend. 

Pancratiusstraat

Herinrichting omgeving 

gemeenschapshuis is gerealiseerd. 

Officiële heropening heeft plaatsgevonden 

in december.

Meishagerstraat

Inspraakprocedure JOP is geweest met als 

resultaat dat deze voorziening voorlopig 

niet wordt gerealiseerd.

Burg. Smeetsstraat

Opwaardering omgeving handbalveld is in 

samenwerking met de direct betrokken 

verenigingen en Sportstichting Sittard-

Geleen gerealiseerd.

In het eerste kwartaal 2010 komt er 

duidelijkheid over de financiële en 

zorginhoudelijke haalbaarheid. 

Lintjesweg, Beekstraat, Raadhuisplein, 

Peterstraat, Overstraat, 

Houbeneindstraat en Groenstraat

Uitvoering van het vervangen het riool 

en de verhardingen is gepland na 

afstemming definitief ontwerp 2010

Fatimaplein, Julianalaan, Beatrixstraat, 

Bernardstraat, Pastoor Bernegaustraat.

Afstemming definitief ontwerp in 2010, 

geplande start realisatie in 2011. 

2010/2011

Bunderplein

Uitvoering gedeeltelijke herinrichting 

plein 2010

Natuurgebied Windraak en omgeving

Afronden werkzaamheden in het kader 

van de opwaardering 2010

Wonen Heuvelsteden

Vivantes Zorggroep

Gemeente

Afdeling Vastgoed & Projecten  

Wijkplatform

Politie

Gemeente

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

Wijkcoördinator

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010
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Abshoven
Munstergeleen & Windraak

Woningbouwproject 
Abshoven

Project Bronkboom 
Munstergeleen & Windraak

Woningbouw 
(herontwikkeling voorma-
lige basisscholen)· 
Kleinschalige (speel)
voorzieningen voor jeugd/
jongeren

Thema Wonen

Thema Maatschappelijke 

voorzieningen, 

doelgroep: Ouderen en 

zorg

Thema Wonen

Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: 

doelgroep Jeugd en 

Jongeren

Omgeving

Omgeving

Buurten en 

dorpen

Buurten en 

dorpen 

Het bestemmingsplan Absho-

ven bestaat uit vijf delen:

restauratie kapel, klooster en 

abshuis (incl. 2 abtswoningen)

nieuwbouw van 11 hoevewo-

ningen in historische context

nieuwbouw 18 appartementen

realisering 6 vrij uitgeefbare 

bouwkavels

betrekken het achterliggende 

weide- en bosgebied bij de 

ontwikkeling van de beekdal-

zone (onderdeel Landschaps-

park)

Herontwikkeling De 

Bronkboom 

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn

7.4 Projecten en activiteiten 2010

Project Watersleyerweg 
Munstergeleen & Windraak

Woningbouw 
(herontwikkeling 
voormalige basisscholen)

Thema Wonen Omgeving Buurten en 

dorpen 

Herontwikkeling Watersleyer-

weg (ABC-school), 5 grond-

gebonden woningen en 9 

patiobungalows.
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Vanwege markteconomische 

ontwikkelingen geen uitvoering kunnen 

geven aan plannen.

Voorgenomen verkeersbesluit krijgt geen 

draagvlak.

Start met de restauratie van één of 

meerdere gebouwen.

Nieuw verkeersbesluit voorbereiden in 

overleg met platform en omwonenden.

Meulen Projectontwikkeling bv

Buro 5

Gemeente

Afdeling Vastgoed & Projecten 

Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling

Wijkplatform, werkgroep spelen

Omwonenden

Jeugd

Gemeente

Afdeling Vastgoed en Projecten

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

(wijkcoördinator)

Stadsdeelmanager

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Nieuwbouwplannen zijn gepresenteerd 

tijdens de dag van de wijk en er is een 

inloopmiddag georganiseerd door ZO 

Wonen en gemeente.

Aanvang bouw project  z.s.m.ZO Wonen

Wijkplatform, werkgroep spelen

Omwonenden

Jeugd

Gemeente

Afdeling Vastgoed en Projecten

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

(wijkcoördinator)

Stadsdeelmanager

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Munstergeleen en Windraak
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Gehele buurt 
Munstergeleen & Windraak

Jeugdvoorzieningen :
Ontmoetingsruimte binnen 
(Trefpunt)·
JOP Jongerenontmoetings-
plek (trapveld)

Burgemeester Smeetsstraat
Munstergeleen & Windraak

Brede school 
Munstergeleen

Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: 

doelgroep Jeugd en 

Jongeren

Thema Beheer en 

Inrichting Openbare 

Ruimte

Thema Maatschappelijke 

Voorzieningen: 

huisvesting primair 

onderwijs en 

Beheer en Inrichting 

Openbare Ruimte 

(verkeer).

Zorg

Omgeving

Jeugd

Buurten en 

dorpen 

Brede school met 15 perma-

nente groepsruimten en een 

speellokaal, hierin wordt ook 

de peuterspeelzaal opgeno-

men.

Aanpassen inrichting open-

bare ruimte en verkeer.

 De bouw van de brede basis-

school is gestart in 2008.

 Hierbij zijn tijdelijke ver-

keersmaatregelen doorge-

voerd.

Waar / wat  Basiskwaliteit  Programma  Programma  Toelichting 
  leefbaarheid   lijn

7.4 Projecten en activiteiten 2010
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Oplevering brede basisschool is eind 

2009 gerealiseerd met officiële opening.

Verkeersmaatregelen voor een veilige 

schoolomgeving zijn:

- Het scheiden van de diverse verkeers-

stromen.

- Eenrichtingsverkeer en parkeervoor-

zieningen Burgemeester Smeetstraat. 

- Diverse oversteekplaatsen voor voet-

gangers.

JOP-locatie: Omdat er uiteindelijk op 

dat moment onvoldoende draagvlak 

was voor het creëren van een Jongeren 

ontmoeting plaats is dit niet uitgevoerd.

In 2010 zal de dialoog met de jongeren 

en burgers worden voortgezet als het 

gaat om jeugd en jongeren beleid. De 

visie van de gemeente dat iedere wijk 

een plek moet hebben voor de jeugd 

houdt gestand. In het voorjaar zal PIW 

initiatief nemen om met de jeugd en 

Bos activiteiten continueren.

Monitoren verkeersveiligheid 

schoolomgeving.

Bewonersorganisatie

Jongeren uit de buurt

Gemeenschapshuis ’t Trefpunt

SVM Handbal

Partners In Welzijn

Politie

Gemeente

 Stadsdeelmanager

Afdeling Beheer Openbare Ruimte 

(Wijkcoördinator)

Afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling(Wijkcoördinator)

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Stichting Focus / basisschool

Bewonersplatform

Gemeente

Afdeling Vastgoed & Projecten

Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling (stadsdeelmanager)

Afdeling Beheer openbare ruimte 

(wijkcoördinator)

Wie  Resultaten 2009 Geplande activiteiten 2010

Munstergeleen en Windraak


