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Beste medewijkbewoners, 
 
Wat goed dat u ook mee gedaan heeft aan de zwerfafval opruimdag om daarmee de wijken Kollenberg, 
Leyenbroek en Park afvalvrij te maken. Hierdoor kunnen we trots zijn op de schone aanblik van onze 
wijken.  
 
Mede namens het Wijkplatform KLP hartelijk dank voor uw inzet en bijdrage! 
 
Mag ik u iets vragen? 
 
Met deze vorm van zelfwerkzaamheid is nl. meer mogelijk. Tijdens een vergadering van het Wijk-
platform KLP heb ik geopperd te willen nagaan of het mogelijk is om met een team van wijkbewoners 
een aantal keren per jaar samen aan de slag te gaan. Dit voor het op orde houden van het openbaar 
groen middels onkruid vrij maken, snoeien, rommel opruimen enz. Veel is mogelijk met wat u hiervoor 
aan suggesties aandraagt.  
 
Hiermee wordt de gemeente werk uit handen genomen. Als gemeentelijke tegenprestatie kan er een 
redelijke beloning  tegenover staan. Dit kan gebruikt worden voor de realisatie van bewonerswensen of 
voor specifieke activiteiten in onze eigen wijken. Heel belangrijk is ook de blijvende trots op onze eigen 
woonomgeving, elkaar hierin waarderen en het elkaar erop kunnen aanspreken om het ook zo te 
houden. Zien doen, steekt aan om ook zelf aan de slag te gaan en ook mee te doen.  
 
Dit idee is inmiddels met de gemeente besproken. Zonder nu al direct “ja” te zeggen, vindt men het een 
positief initiatief. Het voorstel om te starten met een pilot in een deel van onze wijken wordt omarmd. 
Uiteraard zullen nadere afspraken gemaakt moeten worden. Al is het maar dat we van elkaar moeten 
weten wat er precies door de wijkbewoners opgepakt gaat worden en in welk gebied. 
 
Maar, de belangrijkste voorwaarde vooraf is dat we een redelijk aantal wijkbewoners hebben die een 
aantal keren per jaar hieraan mee zouden willen doen.  
 
Ik heb de volgende vragen. Wilt u mij alstublieft uw mening geven en willen aangeven of u mee zou 
willen doen? 
 
WAT VINDT U VAN HET IDEE? 
 
ZOU U MEE WILLEN DOEN? 
 
HEEFT U WELLICHT AL CONCRETE SUGGESTIES? 
 
Uw reactie, graag met vermelding van uw naam, kunt u sturen naar: zelfwerkzaamheidKLP@gmail.com. 
 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor uw response. 
 
 
 
 
 
Harry Govers, 
initiatiefnemer project “Zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost” 
 
 
 

Dit bewonersinitiatief wordt ondersteund door het Wijkplatform KLP 
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