
 

 
Verslag van de vergadering van het Wijkplatform Kollenberg – Leyenbroek – Park 

Online vergadering via TEAMS gehouden op 8 maart 2021 
 
 
Deelnemers: 19 personen in totaal waaronder namens de gemeente Jeu Lochs (wijkcoördinator) en 
John Vernaus (stadsdeelmanager) en bewoners waaronder vertegenwoordiging van buurtpreventie, 
voltallig bestuur en redactieraad en notulist. 
 
 
1. Opening 
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom en meldt dat wethouder Andries Houtakkers zich helaas 
wegens omstandigheden moet verontschuldigen. JohnV zal hem waarnemen. 
 
2. Nog in te brengen agendapunten 
-Bewonersverzoek ingebracht per e-mail: Zorg over toenemende hondenpoep, tekort aan afvalbakken 
→ agendapunt 15 
-Toevoeging door bestuur: Ontwikkelingen gebied Watersley → agendapunt 15 
 
3. Notulen voorgaand overleg (11 januari 2021) 
Verslag goedgekeurd.  
 
4. Mededelingen gemeente, wijkcoördinator JeuL 
4.1 Wateroverlast, status onderzoek 
Momenteel geen nieuwe berichten. Medio april 2021 verder nieuws verwacht. 
4.2 Bomenkap Gemmaklooster 
Bij de rechter en bezwarencommissie tot dusver ingediende bezwaren tegen bomenkap ongegrond 
verklaard. Kap kan in principe worden gestart. Aanvraag van een nieuwe voorlopige voorziening bij de 
rechter, met een daaraan gekoppelde nieuwe periode van bezwaar van 6 weken, is mogelijk maar dit 
schorst het recht op bomenkap niet op. Rond 1 april sluit het kapseizoen i.v.m. flora- en faunawet. 
Termijn voor nieuw bezwaar is daardoor erg kort. Zonder nieuwe argumenten is kans op succes nihil. 
Voor wijkplatform punt afgehandeld. Pluspunt is dat herplant onderdeel van bomenkap plan is.  
4.3 Mogelijkheden tijdelijke maatregelen voorkoming rioolwateroverlast Kapellerweg 
Voorlopig ontwerp/plan is klaar. Voorziening voor opvang met rioolvergroting van 300 naar 700mm 
buis is rond. Tot dusver geen bovengrondse aanpassingen voorzien. Traject: straat open, riool erin, 
aansluiting met huisaansluiting, straat dicht. Bewoners geven aan graag in voorontwerpfase betrokken 
te worden om inspraak/ opmerkingen mogelijk te maken. JeuL zegt toe de bewonersbrief zo snel 
mogelijk – in W14/15 – te laten verspreiden. Stukje van de Brountslaan wordt ook meegenomen.    
Ingebracht wordt dat vooral de trottoirs aan rechterkant opgaand t.g.v. boomwortels slecht zijn. Wordt 
bekeken of dit in project meegenomen kan worden. Actie gemeente.  
4.4 Mountainbike route  
Windraak route voor de duur van werkzaamheden in stadspark buiten gebruik. Op diverse plekken 
wordt route gewijzigd. Stuk bij St. Rosa kapel word i.v.m. met overlast bij diensten eruit gehaald. Ook 
het stuk door Strikswegske gaat eruit, het gehele voetpad komt niet meer in de route terug.  
 
5. Mededelingen gemeente stadsdeelmanager, John Vernaus 
JohnV maakt melding van het project Visie 2030 Sittard-Geleen aan de hand van sheets. Zie bijlage.  
Wethouder AndriesH komt hier de volgende vergadering nog op terug.  
Kenmerk is de directe volwaardige betrokkenheid van inwoners, ook uit onze wijken. De  “project 
ambassadeurs”, inmiddels 60 à 70 in getal, zijn de kartrekkers van het project. Traject veelomvattend 
vanuit VEERKRACHT denkpatroon met daaruit te ontwikkelen gebiedsgerichte ONTWIKKELPADEN  
in onze gehele gemeente. Ook de wijken, waaronder ook onze wijken, zullen/kunnen met participatie 
in traject meeliften. 
HarryG heeft aangegeven hier graag aan mee te willen  doen. Vanuit het doornemen van het rapport 
en beluisteren van de recente Ronde behandeling in de Raad door hem de nodige aantekeningen/ 
opmerkingen gemaakt. Zal deze ter info rondsturen en aanreiken aan JohnV. 
30 maart a.s. treden ambassadeurs naar buiten met aanbieding aan college met daaromheen de 
nodige publiciteit.   
Heeft ook consequenties voor de te ontwikkelen Omgevingsvisie.  
Opgemerkt wordt dat het cruciaal is dat jongeren, voor hun eigen toekomst, bij het traject betrokken  



 

 
worden. Dit is reeds onderkend; zij zijn in de overlegstructuren ondervertegenwoordigd, terwijl ze wel 
uitgenodigd waren. Tot dusver te mager. Dit zal de komende tijd nadrukkelijk meer aandacht krijgen.  
JohnV zal contact opnemen met bewoner die aangaf voldoende ideeën te hebben om jeugd te 
bereiken. 
 
6. Presentatie logo 
Met applaus en waardering ontvangen.  
Hierin tevens de nieuwe inzet met Sittard Zuid-Oost verwerkt.  Overigens blijft Wijkplatform KLP 
duiding nog gewoon bestaan. 
 
7. Buurtpreventieteam  
De participatie/deelname/effectiviteit zijn goed. 2 Keer per dag wordt gelopen. Hieruit komen de 
nodige meldingen richting gemeente. Opvolging hiervan gaat erg goed. Helaas vaste contactpersoon 
bij gemeente al langere tijd afwezig, coördinerende/regelende inzet wordt node gemist. Vervanger 
heeft de taken bovenop eigen werk gekregen, dat knelt. 
Geconstateerd wordt opnieuw “de grote parkeerwanorde bij de school”. Zo zelfs dat met auto’s naast 
elkaar gestopt wordt waardoor de stadsbus geblokkeerd wordt. Gevaarlijke situaties. 
Zeer teleurstellend is dat er nog steeds geen kennismaking/contact met de nieuwe wijkagent is 
geweest terwijl er het nodige, wellicht ook in breder wijkverband te bespreken is. Na diverse oproepen 
nog steeds geen contact. Geeft voeding aan “opdrogen” betrokkenheid en  vertrouwen. JohnV zegt 
toe contact/kennismakingsgesprek met wijkagent in een “benen op tafel gesprek” in kleine groep te 
zullen regelen. Daarna vervolgtraject in groter verband.  Huidige drukte mag geen excuus zijn.  
Contact met de BOA coördinator verloopt prima.  
 
8. Terugmeldingen n.a.v. voorgaand overleg 
8.1 Hout stoken, biedt APV houvast? 
APV biedt geen houvast om e.e.a. te normeren.  De ingezonden lezersbrief + artikel van Vereniging 
Eigen Huis staan op website. 
8.2 Parkeerdruk Broekstraat tijdens riool werkzaamheden 
Er zijn goede contacten met omgevingsmanager, voldoende aandacht voor problemen. Voor verdere 
info: download de BouwApp, zie Corio Glana.  
Permanente verkeersregelaar van Strukton is top. 
8.3 Planning vervanging lichtmasten 
Bewoner is persoonlijk geïnformeerd, planning staat op website. 
 
9. Update bewonersinitiatief verkeersmaatregelen Heerlenerweg/Leyenbroekerweg 
Volgens BertO is het document klaar;  het gaat over verkeersdrukte, -veiligheid en veilige -deelname. 
De veel te hoge snelheden op Heerlenerweg worden met name genoemd. 
Vraag aan gemeente: Zijn er nog beleidsdocumenten waar rekening mee gehouden moet worden, zit 
er nog iets in de pijplijn?  
Antwoord JeuL: Nee, geen nieuwe ontwikkelingen bekend. 
Rapport kan dus worden uitgebracht.  
Voorstel 
-In petit comité inclusief bestuurslid Wijkplatform (RikV) bespreken of dit rapport (fysiek) naar 
betrokken bewoners Heerlenerweg kan. Info besluit + rapport daarna naar bestuur Wijkplatform via 
voorzitter. 
-Moment zoeken om dit aan betrokken wethouder te overhandigen. 
Inhoudelijk gaat het vooral over de aansluitingen bij de Kapellerweg en Oude Heerlenerweg. Ook 
Leyenbroekerweg komt aan de orde met verzoek om meer stoplichten om verkeersgedrag te 
beïnvloeden.  
Voorgesteld traject wordt geaccordeerd. 
 
10. Zwerfafval opruimdag 27 maart 2021 
In onze wijken ruim 45 aanmeldingen voor de landelijke opruimdag die, bijzonder genoeg, door 
Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie de Rollen in gemeente Sittard-Geleen een week later dan 
elders georganiseerd wordt.  
Door Corona zal de invulling van de dag helaas sterk versoberd zijn.  
Coördinatie in onze eigen wijken wordt gedaan door voorzitter. 
 



 

 
11. Update project zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost  
Er is een positief eerste overleg geweest met JohnV. Geeft ruimte voor vervolg gesprek 15 maart 
2021.  
Wel drie voorwaarden voor succesvol vervolg: 
1. Deelname groep uit wijk. De 27 maart groep biedt wellicht perspectief. 
2. Vanuit gemeente meer dan alleen bedankje en mooie woorden. 
3. Wel met elkaar kwaliteitscriteria opstellen waaraan bij invulling van dit traject voldaan moet worden.  
 
12. Korte terugmelding over presentatie narratief onderzoek Zuyd Hogeschool 
Zie hun gedicht op de website. 
Plussen: 

• Veel groen, mooie natuur 

• Relatief schoon en netjes 

• St. Rosa Kapel 

• Kerstmarkt Broekstraat 

Minnen/aandachtspunten: 

• Behoorlijke vergrijzing waardoor relatief steeds minder jongeren 

• VOLKSHUISVESTINGSPLAN in 2030 studie voor doorstroming ouderen 

• Plek voor jongeren wordt gemist, waar lekker chillen? 

• Af en toe overlast van jongeren. In overleg aanpakken 

• Te weinig ontmoetingsplekken voor jongeren. SOOS! 

• Parkeren bij basisschool groot probleem 

13. Officiële lancering van onze nieuwe website www.sittardzuidoost.nl / korte presentatie door 
de ontwikkelaars/bouwers 
De nieuwe website wordt na veel inspanningen door projectgroep, door GB en MB gelanceerd onder 
de kop Sittard Zuid-Oost. Applaus!! Ziet er goed uit. Kleur GROEN dominant vanwege het vele groen 
in onze wijken.  
Diverse rubrieken: 

• SITTARD ZUID-OOST met informatie over Het Wijkplatform (algemene info), Bestuur en 

organisatie, Vergaderingen en de Privacy verklaring. 

• VEILIGHEID met o.a. informatie over de Buurt WhatsApp, Buurtpreventie, Wijkagent, etc. 

• REDACTIE met o.a. redactionele stukken maar ook aangereikte stukken zoals eerder 

genoemd gedicht Zuyd Hogeschool en mogelijkheid aanmelding digitale nieuwsbrief. 

• LINKS met informatie over Verenigingen en Stichtingen in onze wijken en naar onze 

gemeente 

• CONTACT met uiteraard onze contactgegevens en een contactformulier. 

• En tot slot de KENNISBANK waar naarmate de tijd verstrijkt meer en meer informatie te 

vinden is over items die ooit tijdens onze vergaderingen aan de orde zijn geweest. 

De basis van de website staat, aanvullingen volgen. 
Opmerking: met de introductie van de website en de digitale nieuwsbrief stopt binnenkort de papier 
verslindende en feitelijk ook milieuonvriendelijke verspreiding van het gedrukte infobulletin terwijl 
tegelijkertijd belangrijke wijk-gerelateerde zaken vaker en sneller gedeeld kunnen worden. 
Toch worden onze oudere, niet-digitale medebewoners, niet vergeten! Speciaal voor hen zal nog 
steeds 3x per jaar een papieren infobulletin worden geprint (wel minder mooi dan onze oude 
Infobulletin) en bij hen thuis bezorgd worden. 
Er komen nog 2 Infobulletins ‘oude stijl’ incl. vermelding hoe aanmelden voor papieren exemplaar. 
Bewoners worden verzocht zich via de website aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. 
Aanmelden voor ontvangst uitnodigingen vergadering met agenda (incl. link voor deelname aan 
TEAMS bijeenkomst zolang Corona speelt) en notulen, graag ook via de website. Ook als agenda en 
notulen nu al ontvangen worden (i.v.m. andere registratievorm persoonsgegevens is deze – nieuwe – 
aanmelding nodig voor AVG). 
Extra poging om ook jongeren met deze vorm van communicatie bij het traject te betrekken. 
Vraag: Gemeente ambtenaren staan met functie, naam en toenaam in agenda en notulen. AVG  
 

http://www.sittardzuidoost.nl/


 

 
getoetst? Voorzitter: Zolang deelname aan de vergadering op basis van hun functie is, is vermelding 
ok. Geldt ook voor bestuursleden. 
 
14. Agenda en notulen (blijven) ontvangen? Aanmelden op onze site s.v.p.  
Zie verder bij punt 13. 
 
15. Eventueel nog ingebrachte agendapunten 
15.1 Hondenpoep  
Overlast neemt fors toe op meerdere plekken in de wijk.  Aanvullende bakken nodig. Beargumenteerd 
voorleggen bij gemeente. 
Reactie JeuL: Alhoewel aantal bakken in gemeente wordt teruggebracht van 1300 naar 1000 i.v.m. 
onrechtmatig gebruik als stortplaats voor restafval is, na beargumenteerd verzoek, plaatsing van 
nieuwe bakken nog steeds mogelijk. Wijkopzichter beoordeelt, aantal reeds aanwezige bakken in de 
buurt wordt meegewogen. 
Preventieteam vraagt om snellere lediging bij volle bakken in het park. JeuL pakt dit verzoek op, 
reactie komt. 
15.2 Ontwikkelingen gebied Watersley 
Vanuit bestuur; voorzitter meldt: 
Er is kapvergunning voor 5oo bomen aangevraagd. Uit opgevraagd dossier blijkt plan voor herplant 
middels oogst- en plantdagen. 
Voor gebied Watersley is geen geldig bestemmingsplan, had er wel op 1 jan. 2021 moeten zijn. 
Ontwikkelingen zijn aanleiding om aparte infosessie/vergadering te organiseren. 
Binnenkort is overleg tussen Dhr. Petit van Watersley, IVN en St. Behoud Kollenberg. Voorzitter 
schuift hierbij aan en zal Dhr. Petit uitnodigen voor de aparte vergadering. 
 
16. Aankondiging eerstvolgend overleg 
Eerstvolgend regulier overleg, waarschijnlijk wederom via TEAMS, staat gepland voor 10 mei 2021 
om 19:30 uur. 
Datum van extra vergadering over ontwikkelingen Watersley nog niet bekend; waarschijnlijk eind 
maart/begin april. 
 
17. Rondvraag 
17.1 Ratten 
RikV: Er worden steeds meer ratten gesignaleerd, op meerdere plekken. Vooral melden bij gemeente 
via de BuitenBeter App of via www.sittard-geleen.nl / Inwoners / Iets melden bij de gemeente / Ratten 
of ander ongedierte.  
Vermijd voedselresten en restanten na voederacties.  
17.2  Complimenten 
JohnV: Complimenten voor inhoud, opbouw en aanpak wijkplatform in concrete projecten, vragen, 
communicatie, profilering wijk, … 
Zou prima voorbeeld kunnen zijn voor de interactieve toestand zoals in project Visie 2030 als 
speerpunt gelanceerd.  
 
18. Sluiting 
Voorzitter dankt aanwezigen voor geleverde bijdrages en sluit de vergadering rond 21:30 uur.   

 


