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Beste wijkbewoners,

Voor u ligt alweer de voorjaarseditie van het Wijkplatform Geleen-Zuid. Bij

het schrijven van dit wijkblaadje is het al weer Pasen en schijnt buiten lekker

de zon, althans de zon probeert door te breken.

Als ik zo door de wijk wandel en praat met bewoners dan krijg ik toch de

indruk, dat wij in de regel tevreden zijn over onze wijk. En terecht! Het is

hier prettig wonen en werken in Geleen-Zuid en daar mogen wij best trots op

zijn. In de wijkanalyse van de gemeente wordt aangegeven dat de bewoners

van Geleen Zuid de woon- en leefomgeving met het rapportcijfer 7.2

waarderen. Dit cijfer is van 2006. De vraag is welk cijfer er dit jaar uitkomt?

Maar er zijn toch altijd nog wat ongemakken. Soms grotere en meestal

kleinere. Wij als Wijkplatform proberen deze ongemakken door te geven aan

de gemeente of aan onze partners zoals de politie of een

woningbouwvereniging. Wij constateren dat dit helpt. Wilt u ook meepraten

over onze wijk of zaken doorgeven aan de gemeente dan nodig ik u van harte

uit om de stadsdeelgesprekken van de gemeente bij te wonen in het

Plenkhoes. De wethouders komen dan tekst en uitleg geven over zaken, die

in onze wijk in 2009 staan te gebeuren.

De bijeenkomst in het Gemeenschapshuis ‘t Plenkhoes aan de Bachstraat 2 in

Geleen begint 13 mei om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De

ontvangst is vanaf 19.00 uur. Tot dan!

Verder wens ik u allen dan ook weer veel leesplezier.

De volgende editie van de wijkkrant verschijnt in het

najaar. Heeft u een artikel lever dit dan in bij de redactie

of een van de bestuursleden.

Marcel Mastenbroek,

Voorzitter Stichting Wijkplatform Geleen-Zuid

Jaarmarkt Zondag 24 mei 2009.

Aanvang 12.00 uur

Verdiveld (Achter de Pastoor van Arskerk)

Bent u geïnteresseerd voor een marktkraam bij ons te huren voor € 20,-

Contact: Karin Briels 06-24767267
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Verslag buurtschouw Geleen-Zuid op vrijdag 6 maart 2009

Door de gemeente Sittard-Geleen is samen met het

Wijkplatform, ZO Wonen en politie een natte en koude

buurtschouw gehouden op diverse locaties in onze wijk. De

locaties zijn gekozen n.a.v. vragen, verzoeken, klachten en

suggesties komende uit het WPF en buurtbewoners.

Bezocht zijn;

-Winkelcentrum Zuidhof (stelselmatige verpaupering in en rond het

gebouwencomplex)

-’t Wiekhoes (bewegwijzering en upgrading infra, bestrating en verlichting)

-De voormalige bibliotheek in het Plenkhoes (mogelijke herbezetting)

-De verbeterde omgeving van het Plenkhoes (nieuw multidisciplinair gezondheidsplein,

verbeterde openbare ruimte)

-Hoogbouw aan de Jos Klijnenlaan (omvormen/terugsnoeien groen, verbeteren

verlichting, inzameling plastic, oranje container)

-Trapveldje Hobbemastraat (omvormen groen i.v.m. doorkijk)

-Hoogbouw aan de Wagenaarstraat (omvormen/terugsnoeien groen, verbeteren

speelvoorzieningen, bestrijding rattenoverlast)

-Van Akenstraat (evaluatie 30 km-zone in 2009)

-Speellocatie Lorentzstraat (illegaal gebruik en overlast sportvelden Graaf Huyncollege)

-Debijestraat (verkeerssituatie algemeen, klachten braakliggend perceel, gebruik

volkstuinen)

-Beneluxlaan (vernieuwen jeu de boules locatie, bijplaatsen speeltoestel, rioleringsproblematiek)

-Europalaan (aanpassen en verplaatsen bushaltes, bushokjes t.b.v. mindervalide,

herstel infra rond bouwlocatie voormalige componistenflats, adoptie kruisbeeld)

-Openbare verlichting algemeen (omschakelen avond naar nachtstand, bijplaatsen masten)

Na afloop van de buurtschouw werden alle deelnemers onder het genot van een kop soep en broodjes

door wijkcoördinator Arno Gorissen en wethouder Berry van Rijswijk bedankt voor hun positieve

inbreng.

Alle wensen, klachten en suggesties worden door de onderhavige partijen, gemeente, ZO Wonen en

politie meegenomen en beoordeeld op haalbaarheid.

046 - 477 77 77 Voor al uw klachten.

Meldingen openbare ruimte

Voor onder andere vragen en klachten en schoonhouden van

straten en groenvoorzieningen ku nt u terecht bij het callcenter

van de gemeente 046-4777 7 77. U kunt ook gebruik maken van

het meldingenformulier openbare ruimte op de website van de

gemeente www.sittard-geleen.nl.
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Infoavond 16 maart 2009 “Bouw Gezondheidscentrum

Frans Erenslaan hoek Spaubeeklaan”

Het Wijkplatform Geleen-Zuid heeft op

16 maart 2009 kennis genomen van het bouwplan

van Omni-Tact b.v., Penatenhof 90, 6215 BV

Maastricht, voor de bouw van een gezondheids-

centrum (met inbegrip van een apotheek) op het

perceel Frans Erenslaan 103 (hoek Frans

Erenslaan/Spaubeeklaan), 6164 JG; kadastraal

bekend: Geleen, sectie F, nrs. 560 en 24

Vele omwonenden waren verrast en hadden nogal

wat vragen. Helaas heeft het Wijkplatform

wederom moeten constateren dat de gemeente

onvoldoende tot geen informatie heeft verstrekt

over een bouwplan, welke toch behoorlijke

gevolgen heeft voor de woon- en leefomgeving in

een bepaalde buurt. Vandaar dat het Wijkplatform

op 24 maart een informatieavond heeft

georganiseerd. Deze avond werd door circa 40

personen bezocht. De architect en enkele

gemeentelijk medewerkers hebben tekst en uitleg

gegeven. Het gezondheidscentrum bestaat uit: vier

huisartsen, een apotheek, een fysiotherapeut en

een logopediste. Om en onder het complex

worden in totaal 29 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Gelet op de vele reacties die avond heeft het

Wijkplatform de volgende zienswijze bij de

gemeente ingediend.

Bouwplan:

Het Wijkplatform is niet tegen de bouw van een

gezondheidscentrum. De bouwkavel is al enkele

jaren een rotte plek in de buurt. Het centrum is

dan ook een goede invulling, echter:

Toch heeft een groot aantal buurtbewoners en het

Wijkplatform bezwaar tegen het huidige

bouwplan.

l De bezwaren (zienswijze) liggen voor het

Wijkplatform uitsluitend op het vlak van

de slechte verkeersafwikkeling en de ver-

wachte parkeerdruk in de Seipgensstraat.

l Het aantal verplicht te realiseren parkeer-

plaatsen (circa 28) is gebaseerd op de

komst van een drietal huisartsen en een

apotheek. De initiatiefnemer heeft echter

tijdens de informatieavond medegedeeld

dat het aantal instellingen beduidend meer

is dan waarop de gemeente gerekend heeft.

Ook een fysiotherapeut en een logopedist

worden in dit gebouw gehuisvest en het

aantal huisartsen is niet drie maar vier.

Hierdoor stijgt het aantal patiënten en

personeelsleden aanzienlijk.

l Ook verwacht het Wijkplatform dat

patiënten geen of onvoldoende gebruik

gaan maken van de parkeergarage. Met

name patiënten die uitsluitend kortstondig

(bv:10 minuten) in het gebouw moeten

zijn, zullen de auto in de Seipgensstraat

parkeren. Zoals u weet is er geen

mogelijkheid tot parkeren in de Frans

Erenslaan en de Spaubeeklaan. Het

parkeren zal dus plaatsvinden in de

Seipgensstraat.

l De in- en uitgang van de parkeergarage is

gesitueerd in de Seipgensstraat. Hierdoor

zal al het verkeer afgewikkeld worden via

deze straat. Deze straat heeft al veel hinder

van het sluipverkeer en is een rustige

30km straat waar veel kinderen spelen. In

de straat staan al veel auto’s geparkeerd

van de aldaar woonachtige personen.

Wij verzoeken u de mogelijkheid te bekijken om

meer parkeerplaatsen op eigen terrein te

realiseren. Zowel de parkeergarage als het

bovengronds parkeren op eigen terrein kan ons

inziens met zeker 20 plaatsen uitgebreid worden.

Mocht dit niet lukken dan verwachten wij als

gevolg van het parkeren en de verkeers-

afwikkeling grote problemen.

Wij hopen dat de gemeente samen met de

architect van het bouwplan een passende

oplossing zal vinden voor dit parkeerprobleem.



Plannen terrein voormalige

Componistenflats enthousiast ontvangen.

In 2007 zijn de oorspronkelijke plannen voor nieuwbouw aan de Lienaertsstraat, Verdistraat,

Rossinistraat en Europalaan – met onder meer een woontoren van negen verdiepingen - gestrand.

Vervolgens zijn initiatiefnemer Woonpunt en ar chitectenbureau Frencken-Scholl opnieuw om de

tekentafel gaan zitten. Hieruit is in samenspraak met de stedenbouwkundige van de gemeente Sittard-

Geleen een nieuw plan ontstaan. Dit is op 3 maart 2009 gepresenteerd aan een delegatie van het

Wijkplatform Geleen-Zuid. Zowel het Wijkplatform als de aanwezige buurtbewoners en

gemeenteambtenaren reageerden enthousiast op het plan, dat voorziet in de bouw van drie woonblokken:

respectievelijk 11 en 17 luxe huurappartementen en 18 koopappartementen, gelegen aan een sfeervolle

binnentuin. De bouw is drie en vier  verdiepingen  hoog,  vergelijkbaar  met  de  vroegere  bebouwing.

Onderdeel is verder een bedrijfsruimte, met name gericht op zorg. Het plan grenst aan het bestaande

complex Aïda en sluit hier qua architectuur naadloos op aan. In de komende maanden wordt het plan

verder uitgewerkt en voorgelegd aan de welstandscommissie. Als alles goed verloopt, zal de bouw in de

eerste helft van 2010 starten.

Een deel van het plan, gezien vanaf de Lienaertsstraat.

Nieuwbouw woon-zorgcomplexen bij voormalig ziekenhuis.

Aan de Barbarastraat (bij het voormalige ziekenhuis) gaan Woonpunt en ZO Wonen drie wooncomplexen

bouwen. Het gaat om drie vrijwel identieke blokken met elk drie verdiepingen. Op de begane grond van

de complexen komen 72 zorgeenheden voor Orbis medisch en zorgconcern. Hierin worden 24 jong

dementerenden (in één blok) en 48 psychogeriatrische cliënten (twee blokken) gehuisvest. Op de eerste en

tweede verdieping komen in totaal 66 zorgappartementen (22 per blok). Rondom de complexen wordt een

park aangelegd (openbaar toegankelijk).

Verpleeghuis Odilia wordt na oplevering van de nieuwe complexen afgebroken. Een aantal van de

huidige bewoners zal naar de nieuwe zorgeenheden verhuizen. De overige bewoners  krijgen  elders

passende woonruimte, onder meer in Spaubeek.

Planning (onder voorbehoud): start bouw najaar 2009, oplevering eind 2010.
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Een impressie van één van de nieuwe woon-zorgcomplexen.
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Jaarprogramma Stichting

Wijkplatform Geleen-Zuid

“Geleen Zuid in beweging.”

Het doel in 2009 is het organiseren van allerlei

activiteiten voor de wijkbewoners van

Geleen-Zuid en Kluis zoals:
l Jaarmarkt 24 mei 2009.
l Minimaal 3 Kinder – Tienerdisco.
l Sociaal Ontbijt voor wijkbewoners Geleen-

Zuid op 23 april.
l Participatie “Dag van de Dialoog”

6 november 2009 in ’t Wiekhoes.
l Tal van Sportactiviteiten o.a. op het

speelveldje aan de Hobbemastraat.
l Ontmoetingsmiddagen voor senioren

Lentefeest en Herfstfeest.
l Communicatie achterban d.m.v. wijkkrant en

zie vernieuwde website www.geleenzuid.nl
l Computerproject voor senioren najaar 2009.
l Boekbeschrijving 50 jaar Geleen Zuid.
l Voorlichtingsavond veiligheid samen met de

Gemeente Sittard – Geleen en

Chemelot / DSM in het najaar 2009.
l Voorlichting bouwplan o.a.

Componistenflat en Bunderhof.
l Voorlichting zorgcomplex

(huisartsen en apotheek) Frans Erenslaan,

Spaubeeklaan.
l Renovatie winkelcentrum Zuidhof.
l Samen met de Gemeente Sittard – Geleen

organiseren van buurtschouw op

6 maart 2009
l Naast bovenstaande activiteiten houdt het

Stichtingsbestuur:

zich ook bezig met:
l Opknappen Jeu de Boulesbaan en

speelvoorzieningen Beneluxlaan.

l Het gevraagd en ongevraagd de gemeente

adviseren.

EVEN GENIETEN,

Het Wijkplatform organiseert weer een gezellige

middag met 55-plussers uit Geleen-Zuid / de Kluis.

Op zondag 3 mei van half twee tot vijf uur in

’t Plenkhoes. U kunt op elk moment, vroeger of

later, instappen in ons programma.

De toegang en een kopje koffie zijn gratis.

Live muziek wordt weer verzorgd door het duo

“Little Music” met een uitgebreid repertoire van

mooie luister- en dansmuziek uit de jaren zeventig.

Rond 15.00 uur en 16.30 uur kunt u weer voor een

luttel bedrag meespelen in twee trekkingen van een

loterij met veel leuke en nuttige prijzen.

Tussendoor is er ook tijd voor het plenken.

(gezellig gesprek).

Neem ook buren en kennissen mee. Tot dan.

Heeft u ook nieuws welke in

deze Nieuwsbrief thuishoort

x Van uw vereniging

x Uw hobby

x Opmerkelijke gebeurtenissen

Laat het de redactie weten!

Mail naar voorzitter@geleenzuid.nl of schrijf naar

Marcel Mastenbroek, Verdistraat 2, 6164 CK Geleen
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Uitnodiging Voor

“Het Stadsdeel gesprek in ’t Plenkhoes op 13 mei 2009.”

Op 13 mei wordt wederom door de gemeente een stadsdeelgesprek gehouden in ’t Plenkhoes. Het Wijkplatform

nodigt u namens het gemeentebestuur van harte uit bij die gesprekken aanwezig te zijn. Centraal thema is het

stadsdeelprogramma 2009.

Vorig jaar is een belangrijke mijlpaal gezet in de ontwikke ling van het wijkgericht werken met het vaststellen van

de eerste versie van stadsdeelplannen voor de gemeente Sittard-Geleen. De stadsdeelplannen 2009-2012 zijn

uitgewerkt op de thema’s: Wonen, Winkelvoorzieningen, Beheer en inrichting van de openbare ruimte, Sociale

veiligheid en Maatschappelijke voorzieningen. Op basis van deze 4-jarige ambitiedocumenten zijn de

stadsdeelprogramma’s 2009 nu opgesteld en uitgewerkt naar projecten en activiteiten van de gemeente en/of

partners gericht op de leefbaarheidthema’s.

De uitvoering van de stadsdeelplannen en de stadsdeelprogramma’s staat in het teken van een intensivering van

onze samenwerking. Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen tijdens het komende stadsdeelgesprek.

De bijeenkomst in het Gemeenschapshuis ‘t Plenkhoes aan de Bachstraat 2 in Geleen begint op 13 mei om

19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De ontvangst is vanaf 19.00 uur.

Mochten er naar aanleiding nog vragen zijn, neemt u dan contact op met Eugène Lebon, stadsdeelmanager. Eugène

is te bereiken op telefoonnummer (046) 477 70 85 of per mail eugene.lebon@sittard-geleen.nl

Vernieuwde Website

Wijkplatform

Geleen-Zuid

WWW.geleenzuid.nl

Op onze website vindt u alle informatie

met betrekking tot Geleen-Zuid zoals

wijkinformatie, activiteiten, veiligheid,

jaarmarkt en plattegrond van onze wijk.

Ook wordt het weer van Geleen

aangegeven. Via de buienrader online

kunt u het actuele weer van de dag zien.

De data zijn gebaseerd op gegevens van

het KNMI welke iedere 5 tot 10

minuten worden bijgewerkt.

De site heeft diverse onderdelen. Zo kunt

u ook iets schrijven in ons Gastenboek.

De Jaarmarkt kom uitgebreid aan bod.

Zo heeft elk onderwerp een uitgebreide versie.

Bezoek de site en geeft uw opmerkingen aan de contactpersonen door.
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De werkgroep Senioren van het Wijkplatform Zuid is reeds geruime tijd
bezig met onderzoek naar de (nog jonge) geschiedenis van de wijken Zuid I
en Zuid II.

Wij, de werkgroep, zijn zeer geïnteresseerd in alle materiaal dat ons kan helpen met het beschrijven van

de geschiedenis van de Geleense wijk Zuid.

Onze wijk in 1969

Er was in 1969 weer van alles te doen in de bouwput Geleen-Zuid. Het hoofdgebouw van het St. Michiel

lyceum werd uitgebreid. De Bunderhof werd in gebruik genomen en de hoge flats in de Pijperstraat en de

Wagenaarstraat waren bijna gereed. Ook de laagbouw in dit gebied groeide gestaag, helaas ten koste van

de laatste boerderijen in Spaans Neerbeek. We tonen u enkele foto’s. In deze periode werden ook de

zogenaamde Afcent flats gerealiseerd. Heeft iemand daar meer informatie over?

Onze kleuters konden maar liefst drie nieuwe gebouwen betrekken in het schooljaar

1968 - 1969. Dat waren Gen Hoafke-2 in de Flinckstraat, Rin Din Din in de Dunantstraat, en ’t Rakkertje

aan de Beneluxlaan. We hebben daarover helaas geen foto’s. Kan iemand ons aan informatie helpen?

De onderzoeken naar de ontwikkeling van Geleen-Zuid vergen erg veel tijd, maar binnenkort kunnen we

u van alles laten zien. Op de vernieuwde website van het Wijkplatform (www.geleenzuid.nl) en in de

kraam van het Wijkplatform tijdens de Dag van de Wijk. Met informatie en foto’s uit de oude doos kunt

ook altijd terecht bij de trekkers van dit onderzoek. Dat zijn:

Piet Besselink, Daalstraat 13, tel 4741216,

John Stork, Prof Zeemanstraat 7, tel 4748794 en Ton Wolters, Zernikestraat 6 tel 4747485.

Gezocht: GASTVROUW.

Basisschool de Regenboog aan de Dunantstraat 11 in Geleen zoekt met ingang van

15 juni 2009 een gastvrouw. Het betreft hier een onbetaalde vrijwilligersfunctie.

De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit:

- ontvangen van gasten

- beantwoorden van telefoon

- rondbrengen van koffie en thee

- vervullen van kleine administratieve werkzaamheden

Wat bieden wij U: Een enthousiast team van 6 leerkrachten, dat lesgeeft aan kleine combinatieklassen. Op

basisschool De Regenboog zitten maximaal 80 kinderen, die respectvol in een veilige schoolomgeving

met elkaar omgaan. De kinderen leren met en van elkaar. Ze werken zelfstandig in een rustige klas aan

hun dagtaak. Peuterspeelzaal Het kleine paradijs zit ook in de school.

Geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met 06-12326731 of stuur een email naar geleen@hoefer.nl
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Beste buurtbewoners,

Mijn naam is Glenn Dahmen en sinds oktober 2008 in dienst

als sportbuurtwerker van Partners en Welzijn.

Ik ben 22 jaar jong en woonachtig in het mooie, prachtige dorp

Herkenbosch, nabij Roermond. Ik ben in 2008 afgestudeerd aan

de Fontys Sporthogeschool in Sittard. Tijdens de opleiding heb

ik de HBO afstudeerrichting Sportieve Recreatie &

Sportstimulering gevolg. Ik ben gek op alles wat met sport te

maken heeft en met name voetbal. Ik voetbal dan ook bij

S.V.H.`39, dorpsclub van Herkenbosch in het eerste elftal.

Geen echt hoog niveau maar altijd gezellig!!

Als sportbuurtwerker ben ik medeverantwoordelijk voor de

uitvoering van het BOS-project vóór Partners in Welzijn in

stadsdeel 2 en 3. Daarvoor ben ik met name werkzaam in de

wijken Lindenheuvel en Geleen-Zuid. Het BOS-project staat

voor Buurt, Onderwijs en Sport waarbij een duidelijk link

tussen deze ‘werkvelden’ gelegd moet worden middels het

organiseren en uitvoeren van diverse sportactiviteiten. Het

BOS-project heeft binnen de gemeente Sittard-Geleen de naam

Sportkix gekregen. Sinds januari is het project officieel van

start gegaan en organiseer ik diverse sport- en spelactiviteiten

in de wijken/buurten.

Meer informatie over het

BOS-project kunt u

verkrijgen bij onder-

staand contactpersoon of

op www.sportkix.nl.

Overigens staan op deze

website alle

sportactiviteiten die bij u

in de wijk/buurt worden

georganiseerd door alle

partners.

Met sportieve groet,

Glenn Dahmen, sportbuurtwerker Partners in Welzijn

gdahmen@piw.nl / 06-51800626


