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

Online vergadering via TEAMS gehouden 10 mei 2021 
 

Deelnemers:  ca. 25 personen in totaal waaronder Will Linssen namens WonenPlus en Albert 
Goossens (verkeersdeskundige), Jeu Lochs (wijkcoördinator), John Vernaus (stadsdeelmanager) en 
Andries Houtakkers (wethouder) namens de gemeente en bewoners waaronder vertegenwoordiging 
van buurtpreventie, voltallig bestuur en redactieraad en notulist. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle deelnemers van harte welkom.  
 
2. Nog in te brengen agendapunten 
Geen aanvullingen. 
 
3. Notulen voorgaand overleg (8 maart 2021) 
Geen op- of aanmerkingen.  
 
4.  WonenPlus, Will Linssen 
Als bestuurder van WonenPlus wordt hij van harte welkom geheten met mededelingen over de nieuwe 
huisvesting van “bewoners met een handicap” op de Oude Heerlenerweg 12.  
 
De 14 appartementen voor de bewoners plus een extra appartement voor de begeleiders ’s nachts 
zijn klaar en opgeleverd. De bewoners hebben een levenslange indicatie volgens de wet Langdurige 
Zorg voor 24 uur per dag, deze zorg zal dan ook 24 uur per dag aanwezig zijn.   
Rekening houdend met de privacy van de toekomstige bewoners zijn, voor hun intrek, voor 
belangstellenden en direct omwonenden Corona-proof kijkdagen geweest. Hier is door ca. 25 
personen gebruik van gemaakt. 
 
Voor de destijds door omwonenden naar voren gebrachte bedenkingen is ook aandacht geweest. Er 
komt een permanent te bereiken telefoonnummer voor het melden van onregelmatigheden. 
WonenPlus zal in de toekomst ook altijd te benaderen zijn. Bij de bouwactiviteiten heeft men 
geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken, dit is niet altijd volledig gelukt. De direct 
omwonenden krijgen nog een flyer en een kleine attentie en op 17 mei a.s., de dag waarop de nieuwe 
bewoners hun intrek zullen nemen, zal er buiten een frites kar staan. 
 
Alle relevante info inclusief korte toelichting over de doelstelling en aanpak van het complex en de 
flyer zal worden aangereikt voor publicatie op de website van het Wijkplatform KLP.  
 
Complimenten voor dhr. Linssen en zijn organisatie voor de open en correcte manier van 
communicatie over deze zaak. 
  
5. Gemeente, verkeersdeskundige Albert Goossens, toelichting wegbreedte Vijverweg  
Vanuit constructie ASVW wetsvoorschriften is gekozen voor een breedte van 4.80 mtr. tussen de 
trottoirbanden met 2 mtr. aparte parkeerstrook ondanks alle complicerende omgevingsfactoren. Hierbij 
is de 30 km zone aan de orde en mogen fietsers niet ingehaald worden als er sprake is van 
tegemoetkomend verkeer. Totaal dus 6.80 mtr. en ondanks complicaties toch extra parkeerplaatsen 
voor o.a. de basisschool/Kindante waar dringend om verzocht was. 
 
Oude afmeting: Volle breedte 4 mtr. inclusief 2 mtr. voor geparkeerde auto’s, totaal 6 mtr.  De nieuwe 
uitvoering is dus 0.80 mtr. breder dan de oude situatie. Bij 4.80 mtr. kan in beide richtingen gebruik 
van de weg gemaakt worden, men hoeft niet op tegemoetkomend verkeer te wachten.  
 
Inbreng vanuit de vergadering, zorg van meerdere bewoners: Bij een autobreedte van 2.1 mtr. 
inclusief spiegels is passeren van 2 auto’s nu niet mogelijk. In de oude situatie passeerde men elkaar 
niet, men bleef wachten tot tegemoetkomend verkeer voorbij was, veilig in beide richtingen gebruik 
van de weg was daardoor wel mogelijk.  
Omdat het een gegeven is dat lang niet iedereen zich aan de verkeersregels ter plekke houdt is er 
volgens omwonenden groot risico voor het ontstaan van onveilige situaties en beschadigingen. 
Afgelopen weken reeds een triest incident geweest, gelukkig alleen blikschade.  
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Waarom niet verbreden naar bijv. 5.20 mtr.? Gemeente: hier spelen diverse factoren: aangrenzende 
grond is niet van de gemeente of behoort tot het Stadspark (Rijksmonument). Daarnaast wordt 
opgemerkt dat een iets bredere weg niet noodzakelijkerwijs de veiligheid vergroot omdat deze eerder 
uitnodigt tot ‘even’ foutief parkeren. 
 
Op 3 juni a.s. staat al een lokale schouw ingepland, een niet al te grote bewonersvertegenwoordiging 
kan voor dit item aansluiten om ter plekke e.e.a. te bekijken. De gemeente waarschuwt nadrukkelijk 
voor te hoge verwachtingen.   
Onderwerp wordt afgesloten.  
 
6. Gemeente, wethouder Andries Houtakkers, Toekomstvisie, project visie 2030 Sittard-Geleen 
Na een woord van welkom geeft de wethouder een toelichting op het tot stand komen en de inhoud 
van de visie en het proces bij de verdere ontwikkeling van Sittard-Geleen op weg naar 2030.  
 
De  gemeente staat al een aantal jaren onder financiële druk en ligt daarom bij de Provincie “onder 
een vergrootglas”. Er moest een herstelplan komen. Het plan is in eerste aanzet ontwikkeld, de Raad 
heeft tot de inzet ervan besloten en de Provincie heeft haar instemming verleend. Dit geeft alsnog 
ruimte voor een stevige bijdrage uit de Provinciale Structuurfonds pot. Het plan is in circa 1.5 jaar 
ontwikkeld met een breed forum van meedenkers met 50 ambassadeurs waaronder ook personen uit 
onze wijken en is in maart 2021 gelanceerd. Nu verder om tot uitvoering te komen met blijvend 
ontwikkelen. In 2030 moet het er staan, waar versnelling kan, is eerdere aanpak gewenst.   
 
Het plan kent een aantal speerpunten:  

1. Positieve gezondheidsbeleving 

2. Duurzame, innovatieve bedrijvigheid 

3. Innovatie, levenslang ontwikkelen en onderwijs 

4. Duurzame, veilige woon- en leefomgeving 

Voor ieder van de speerpunten is er een gebiedsgerichte aanpak per wijkdeel om het in de stad te 
laten landen. Door alle speerpunten en gebieden heen lopen sport en cultuur en ontwikkeling van 
circulariteit in nauwe relatie met Chemelot Hub.  
 
Vanuit de speerpunten van de toekomstvisie wordt gewerkt aan een omgevingsvisie om tot uitvoering 
te komen. Komende september zal het ontwerp klaar zijn, volgende college zal zich hieraan moeten 
verbinden. Deze omgevingsvisie moet passen in het geheel wat voor Zuid-Limburg in ontwikkeling is.   
 
John Vernaus benadrukt dat participatie van groot belang is. Iedereen die positief kan en wil bijdragen 
wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te doen!  
 
Vragen/opmerkingen vanuit de aanwezigen: 

- Waaruit blijkt inzet op het gebied van cultuur? Dit is in onze gemeente een moeilijk punt.  

Andries Houtakkers, zelf wethouder cultuur, geeft aan dat in ieder ontwikkeltraject cultuur 

nadrukkelijk en terecht een bijzondere plek krijgt. Dit geldt zeker ook voor het “culturele 

middenveld”.  

- Het aspect Volkshuisvesting dient ook expliciet in beeld te komen. Zeker met onze sterk 

vergrijzende populatie. Voor iedereen de juiste woning, ook levensbestendige woningen, zo 

nodig met forse herstructurering.  

De wethouder onderschrijft het gestelde en meldt dat concrete plannen hiervoor in 

voorbereiding zijn.  

- M.b.t. de Regionale Energie Strategie, hoe hou je als gemeente hierbij je zelfstandigheid? En, 

loopt bij deze energietransitie de taakstelling van onze gemeente in vergelijking met andere 

gemeenten in Zuid-Limburg niet voorop? 

Antwoord: Actuele cijfers zijn niet paraat maar zullen opgevraagd en aangeleverd worden. De 

Raad staat positief tegenover inzet van zon- en windenergie, nu met focus op wind. De 3 

windmolens bij Holtum Noord zullen er wel komen. Inzet van zonnepanelen op daken alleen is 

te beperkt, inzet daarvan op landbouwgrond staat nog ter discussie. 

- Haalbaarheid Groene Net Zuid?   
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Reactie: kan alleen in samenspraak met Provincie, niet alleen als Sittard-Geleen; discussie en 

onderzoek lopen nog. 

Mocht hiertoe behoefte zijn dan is de wethouder graag bereid  nog een keer in het overleg aan te 
schuiven.  
 
7. Gemeente, wijkcoördinator Jeu Lochs, wateroverlast – status onderzoek 
Eind april/begin mei zou het onderzoek afgerond worden, helaas is de status i.v.m. langer durende 
afwezigheid van betrokken ambtenaren onbekend. Toegezegde info wordt binnenkort toegestuurd. 
 
8. Gemeente, stadsdeelmanager John Vernaus – update ontwikkelingen Sittard Zuid-Oost 
John is bij veel zaken betrokken:  

- Toekomstvisie, inmiddels uitgebreid besproken; participatie, vooral ook meedenken en zaken 

aandragen is hierbij van groot belang. 

- Verkeersveiligheid Leyenbroekerweg/Heerlenerweg → agendapunt 11 

- Zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost → agendapunt 12 

- Het narratief onderzoek van Hogeschool Zuyd zal de komende twee jaar nog doorlopen. Een 

deel van het resultaat staat op de website van het platform. 

- Ook aandacht voor kleinere zaken in de wijk zoals zorg/bewoning, aanpak loopt en is onder 

controle. 

Opmerking vanuit de aanwezigen: Complimenten aan gemeente voor het stevig ingezette snoeiwerk 
her en der.  
 
9. Buurtpreventieteam, Jan Dorst 
9.1 BOA’s / wijkagent 
Complimenten voor BOA’s, ondanks personeelsprobleem toch voldoende aandacht. Gesprek geweest 
met John Vernaus en wijkagent Roy Knez. Contact met wijkagent is verbeterd, er komt meer 
periodieke aandacht. Contact met de gemeente vraagt ook een herstart, de gebruikelijke 
bijeenkomsten worden i.v.m. Corona niet gehouden maar worden node gemist.  
9.2 Stand van zaken 
Het team is ondanks de moeilijke tijden nog steeds actief maar het wordt met alle Corona beperkingen 
steeds lastiger de motivatie erin te houden. Bekend bewonersprobleem wordt aangepakt, 
mountainbikeroute bordjes bij Strikswegske zullen nog weggehaald worden. Daar waar zaken in de 
wijk bij rondjes gezien worden bijv. open auto’s, openstaande ramen, waardevolle spullen in auto, 
verkeerd geparkeerd staan etc. wordt met briefje of aanbellen direct opgepakt. 
Ondanks noodzakelijke verbeteringen toch trots op gang van zaken met huidige team. Grote behoefte 
aan nieuw elan en uitbreiding van het team.  
Bericht op site met concrete adviezen /opmerkingen komt er. 
Aanvullende opmerking van de voorzitter: recent gesproken met de wijkagent, helaas vandaag maar 
ook de komende wijkplatform vergaderingen om verschillende redenen legitiem verhinderd maar is bij 
concrete vragen wel altijd bereikbaar. Op 2 juni a.s. staat een afspraak, kennismaking en 
verkeersveiligheid Heerlenerweg/ Leyenbroekerweg. 
 
10. Terugmeldingen n.a.v. voorgaand overleg 
10.1 Bomenkap Gemmaklosster 
Voorlopige voorziening door bewoner aangevraagd, tot 15 augustus 2021 mag niet gekapt worden. 
Bodemtraject loopt,  info staat ook op de website. 
10.2 Bewonersbrief Kapellerweg – verbreding riool 
Brief is verstuurd, uitgebreidere info staat op de site. De recent aangebrachte vierkante insnijdingen in 
het wegdek van de Kapellerweg en Pothastlaan zijn voorbereidingen van de werkzaamheden. Er zijn 
bodemmonsters genomen. 
10. 3 Legen vuilnisbakken Park 
Deze worden, indien nodig, frequenter geledigd (3 i.p.v. 2 x keer per week) en er zijn bakken 
bijgeplaatst.  
 
11. Korte update verkeer Heerlenerweg/Leyenbroekerweg, Bert Otten 
Op 14 april jl. is bijeenkomst geweest met Jeu Lochs, John Vernaus, Rik Vogels en Bert Otten; een 
samenvatting van de bevindingen is onder omwonenden verspreid met verzoek tot adhesiebetuiging. 
Hierop veel reacties. Zeker geen beter gevoel t.a.v. veiligheid. Op 2 juni a.s. gesprek met wijkagent.  
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Op 7 juli nieuw gesprek met gemeentevertegenwoordiging incl. bezoek ter plaatse. Hopelijk volgende 
vergadering concreet nieuws. 
 
12. Kort update zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost, Harry Govers 
Eerder is het idee geopperd en uitgewerkt in een voorstel om periodiek met de eigen wijkbewoners 
een vorm van zelfwerkzaamheid aan de openbare ruimte op te  zetten voor eenvoudige 
groenwerkzaamheden (weghalen onkruid, schoonhouden, molshopen vereffenen etc.). En dit onder 
met de gemeente af te spreken voorwaarden waaronder een  vergoeding voor besteding in de wijk. 
Hierover een goed constructief voorbereidend gesprek gehad met de gemeente (John  Vernaus en 
collega).  
Voldoende belangstelling was een voorwaarde. De grote deelname aan de eenmalige prikdag met 
circa 40 personen gaf hierop hoop. Belangstellingsbriefje bij de deelnemers aan deze dag uitgezet. 
Helaas te magere respons. Het project is daarom  vooralsnog “in de ijskast gezet”. Wellicht op een 
later tijdstip een keer terug halen.   
 
13. Facebook en Instagram, Jean Baggen 
Met Instagram is nog geen start gemaakt, met Facebook wel. Nog weinig belangstelling. Toch komt er 
een Open Facebook Groep waar eenieder  berichten op kwijt kan.  Doe mee en zegt het voort. 
Aanmelden via Facebookpagina. Hierop kunnen dan allerlei zaken ‘gepost’ worden.  
 
Aanmelden kan op deze pagina: https://www.facebook.com/groups/292528582600812 
 
14. AVG, toestemming en gerechtvaardigd belang, Yolanda Hogenboom 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt zaken rondom verwerking 
persoonsgegevens waaronder ook naam- en functievermelding in agenda en notulen van het 
Wijkplatform KLP valt. Verwerking mag als noodzaak gebaseerd is op een grondslag uit de AVG. Een 
overduidelijke grondslag is natuurlijk verkregen toestemming, een andere is als er sprake is van 
gerechtvaardigd belang. 
Het vermelden van naam en functie van gemeente- en politie ambtenaren doen wij op basis van 
gerechtvaardigd belang. Deze ambtenaren nemen deel aan onze vergadering vanuit hun functie 
(geen deelname als privépersoon); vanuit die functie doen zij bepaalde uitspraken.  
Tijdens de vergadering wordt toestemming tot naamsvermelding verkregen van: Jan Dorst, John 
Klein, Bert Otten, Harry Govers, John Hawinkels, Gé en Marloes Beurskens, Rik Vogels, Jean Baggen 
en Yolanda Hogenboom. Toestemming van op dat moment niet meer aanwezig zijnde ander 
redactielid zal separaat gevraagd worden.  
Meer informatie komt op de website. 
 
15. Aankondiging extra vergadering over Watersley = 31 mei of 7 juni 2021 om 19:00 uur 
Op 31 mei of 7 juni zal de extra online bijeenkomst over Watersley gehouden worden. Dhr. Petit van 
Watersley Sports & Talentpark zal hierin zijn plannen op terrein Watersley toelichten. Namens de 
gemeente zal Dhr. Roel Friesen aanwezig zijn. Het IVN besluit over hun komst in hun eerstvolgend 
bestuur overleg. 
 
16. Aanmelden ‘agenda + notulen’ en ‘nieuwsbrief’ via www.sittardzuidoost.nl 
Zegt het voort!! 
 
 17.  Eventueel nog ingebrachte agendapunten 
Geen nieuwe agendapunten. 
 
18. Aankondiging eerstvolgend overleg Wijkplatform  KLP = 12 juli 2021 om 19:30 uur. 
Voorzitter spreekt de hoop uit dat deze vergadering weer ‘life’ kan plaatsvinden. 
 
19. Rondvraag 

- Opgemerkt wordt dat 20 agendapunten voor deze wijze van vergaderen te veel is, suggestie 

wordt gedaan om pure mededelingen in een eerder stadium te delen. 

- Jan Dorst meldt een aantal trieste zaken zoals inbraken in WoCo en De Vief Heringe, een 

brand bij Sjabolleke en diefstal van zijn auto. Hij vraagt bewoners om mee te kijken, ook ‘s 

avonds en melding te doen van geziene voorvallen. Wellicht iets voor een volgend wijkblad? 

https://www.facebook.com/groups/292528582600812
http://www.sittardzuidoost.nl/
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- Zijn verslagen van rondgang preventieteam beschikbaar? Worden niet (meer) gemaakt, als er 

wat gebeurt dan wordt dit wel kenbaar genaakt. Suggestie: Wellicht kan een Top 5 opgesteld 

worden en kan deze op de website geplaatst worden.   

20. Sluiting 
Onder dankzegging voor aanwezigheid en geleverde bijdrages sluit de voorzitter de vergadering rond 
21.30 uur.  
 
 
 
 


