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Vergaderdata Wijkplatform in 2021
Iedere tweede maandag in de oneven 
maanden, aanvang 19:30 uur in het 
Dienstencentrum aan de Vijverweg.  
Zolang fysiek vergaderen niet mogelijk 
is, zal er online vergaderd worden (als 
wij uw e-mail adres hebben, wordt u 
hier automatisch voor uitgenodigd).
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Beste buurtbewoners, 

Het jaar 2020 veranderde ieders belevingswereld in vele op-
zichten. Als bewoners van onze drie prachtige wijken kregen 
we te maken met onder andere zorgen over elkaars en onze 
eigen (geestelijke) gezondheid, verliezen, minder contacten, 
druk op cruciale beroepen, eenzaamheid, thuiswerken, uitstel 
van zorg en maatregelen die buurtbewoners privé ofwel zake-
lijk hard troffen. 

Als verbindend Wijkplatform van Kollenberg, Leyenbroek en Park 
zijn we hard gaan nadenken over het maken van contact, nadat 
fysieke ontmoetingen ontmoedigd en later zelfs verboden werden.
Hoe kunnen we bewoners bereiken en hoe kunnen bewoners het 
platform bereiken als fysiek samenkomen niet kan en bezorgers 
van ons blad onder risicogroepen vallen? Hoe kunnen we onze 
bewoners en onze drie wijken in Sittard Zuid-Oost verbinden met 
elkaar? Wat kunnen wij middels het platform voor elkaar beteke-
nen? Was wat we vóór dit bijzondere jaar deden wel voldoende? 
Vertegenwoordigden en bereikten we daarmee wel iedereen in alle 
drie de wijken? Op deze vragen hebben we antwoorden en  
oplossingen gevonden.

De lancering van een interactief online wijkplatform voor onze drie 
wijken Kollenberg, Leyenbroek en Park (die samen Sittard Zuid-
Oost vertegenwoordigen) moet in 2021 gaan zorgen voor méér 
contacten en méér relevante en actuele informatie over alles dat 
speelt in onze wijken. Het platform gaat vooral bereikbaar zijn voor 
iedereen. Iedereen in onze mooie wijken, met welke achtergrond 
dan ook, telt mee. Kinderen, werkenden, sporters, ouders, scho-
lieren, ondernemers, ouderen, vrijwilligers, digibeten, hulpbehoe-
venden, studenten, levensgenieters, gepensioneerden, expats, 
enzovoorts.

Het online wijkplatform gaat bestaan uit een vriendelijke website 
(www.sittardzuidoost.nl) met goede en complete basisinformatie 

over onze wijken, mogelijkheden voor polls (voor bijvoorbeeld 
inventarisatie van schade bij wateroverlast), inspirerende en 
verdiepende artikelen van de redactie, een te volgen Facebook-
pagina voor snelle informatieverspreiding (denk bijvoorbeeld aan 
actuele storingen of meldingen over werkzaamheden), een digitale 
nieuwsbrief, een papieren nieuwsbrief voor bewoners zonder inter-
nettoegang, een contactformulier en mogelijkheden voor online 
vergaderingen. Het gaat vooral een verbindingsplek en thuisbasis 
zijn voor een hulpvraag van elke inwoner van Sittard Zuid-Oost. 
Wijkplatform KLP is er immers voor om samen sterk te staan, ieder-
een te voorzien van informatie en ieder te verbinden met de juiste 
professionals.
 
Binnenkort gaan we iedereen met veel enthousiasme uitgebreid 
informeren over dit alles. Tot de lancering blijven wij natuurlijk in 
de huidige vorm bereikbaar per telefoon en e-mail en helpen wij u 
graag op weg met uw hulpvraag. Schrijft u zich ondertussen alvast 
in middels het inschrijfformulier dat u direct tegenkomt als u naar 
www.sittardzuidoost.nl gaat. Zo blijft u op de hoogte! Later wordt 
op deze zelfde locatie de website gelanceerd. Hebt u geen toegang 
tot internet en wilt u graag op de hoogte blijven middels een 
papieren infobulletin/nieuwsbrief? Vul dan het aanmeldstrookje in 
en retourneer dit zo spoedig mogelijk. Op het formulier staat hoe u 
dat het beste kunt doen.

Namens de redactie en het bestuur wensen wij u, ondanks de geldende 
maatregelen en persoonlijke omstandigheden, fijne feestdagen toe en 
vooral een beter 2021. Een jaar dat zal draaien om opnieuw met elkaar 
verbinden. 

Met vriendelijke groeten, 

Rik Vogels, secretaris



Werk in uitvoering: Stadspark en omgeving
Na de zomervakantie werd gestart met de werkzaamheden in en rondom  
het stadspark. Wat gaat men doen:

Bij het project Corio Glana Highlight 2.0 wordt aan de Geleenbeek gewerkt 
tussen de Middenweg en Agricolastraat over een traject van 1,5 kilometer. 
Onderdeel van dit plan zijn ook de gedeeltelijke restauratie van het stadspark 
en de stenen sluis, hoogwater-bescherming bij de Ophovenermolen, het 
herstel van de roeivijver, de aanleg van 2 vispassages en de aanleg van een 
rioolwaterberging. De Geleenbeek wordt verbreed zodat de beek bij zware
 regenbuien meer water kan bergen en uitvoeren. In het natuurgebied  
worden in totaal 5 kilometer wandel- en fietspaden inclusief bruggen  
aangelegd. Ter hoogte van de Berkenlaan wordt een rioolbergbezinkings- 
bassin gerealiseerd van ca 1.500 m3. 

De reconstructie van de 2e fase van de Vijverweg en de renovatie van een 
gedeelte van het stadspark worden gelijktijdig met de werkzaamheden van 
Highlight 2.0 uitgevoerd. Langs de Vijverweg worden extra parkeerplaatsen 
aangelegd en in de Molenweg tussen de Geleenbeek en de Haagstraat wordt 
de bestaande riolering vervangen. Bij het Beekdal en de Leeuwerik wordt 
het hemelwater afgekoppeld van het riool d.m.v. een schoonwaterriool. De 
Geleenbeek ter hoogte van de Vief Heringe wordt deels omgelegd en zal het 
terras- en parkeergedeelte veranderen.

Fanfare Sint Jan zoekt jou!
Bespeel jij een blaas- of slagwerkinstrument en wil je dit graag  
met anderen samendoen? Bespeel je nog geen instrument, maar 
wil je dit graag leren? Bij onze vereniging ben je aan het juiste  
adres als het om samen muziek maken gaat! Jong of oud, beginner  
of gevorderde, bij ons kan iedereen terecht voor muziekles. Fanfare Sint Jan bestaat uit een 
fanfare en een slagwerkgroep, waar altijd ruimte is voor nieuw (of oud) talent. Neem con-
tact op via info@fanfaresintjan.com voor meer informatie en wordt lid van onze vereniging. 
Een goed voornemen voor het nieuwe jaar waar je zeker geen spijt van zal krijgen!  
De Fanfare Sint Jan wenst U prettige feestdagen!

De werkzaamheden zullen ruim één jaar in beslag gaan nemen, het-
geen uiteraard consequenties heeft voor de verkeerssituatie rondom 
het stadspark. Voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers 
zal op meerdere momenten de situatie gewijzigd worden hetgeen 
door borden en verkeersregelaars in goede banen geleid zal worden.

Om up to date geïnformeerd te blijven kan men de BouwApp down-
loaden via Google Play of de App Store, klik op het project Corio 
Glana HL 2.0 fase 1.  Deze App wordt frequent van informatie en 
foto’s voorzien van de werkzaamheden, de bijbehorende planning 
en verkeersmaatregelen. Bewoners in de betreffende straten worden 
tevens geïnformeerd via nieuwsbrieven.

0   JA, Ik wil graag de nieuwsbrief van het Wijkplatform Kollenberg Leyenbroek Park in GEDRUKTE vorm blijven ontvangen.  
     Gelieve inleveren op de Heerlenerweg 12 bij onze secretaris Rik Vogels.  

Naam:

Adres:

Tel.: 

Wijk:

Het is bijna kerstmis 
Kerstmis, feest van een lichtend nieuw begin. Wij verheugen ons en wen-
sen u, dat u in vrede om kunt zien en met optimisme vooruit kunt kijken. 
Kerstmis 2020 wordt anders dan andere jaren. Dat geldt ook voor de jaar-
wisseling. Veel bewoners van onze wijken zullen de komst van familie en 
het bezoek van en aan kinderen en kleinkinderen, iets waar we in deze 
tijd van het jaar zo naar verlangen, node missen.  Gelukkig hebben we de 
afgelopen maanden geleerd op nieuwe manieren contact te onderhou-
den. Misschien nog wat onwennig, maar het is inmiddels de aangewezen 
weg om waar dat niet anders kan, warme wensen over te brengen en 
te ontvangen. Het licht van Kerstmis, de gloed van mooie muziek, een 

Fijne feestdagen en 
 een liefdevol 2021

positieve kijk op het nieuwe jaar en warme contacten 
kunnen daarvan de oorsprong zijn. Tenslotte, we 
kunnen er niet omheen; laten we waar wij kunnen 
er aan bijdragen dat de volgende kerst er een is 
waarvan we in volle vrijheid kunnen genieten en fijn 
als u de komende  feestdagen welwillend omziet naar 
uw mede buurtbewoners. De redactieraad en het 
bestuur wensen u warme, sfeervolle feestdagen. Voor 
2021 wensen wij u vooral een goede gezondheid, 
veel voorspoed en woonplezier.  

WILT U NIETS MISSEN? MELD U AAN VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF!
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u weten wat er speelt in onze wijken en wenst u de informatie straks digitaal te ontvangen? Ga dan naar  
www.sittardzuidoost.nl en meld u aan! U ontvangt vanaf dan digitale nieuwsbrieven. Wilt u i.p.v. de digitale nieuwsbrief liever een gedrukt bulletin 
blijven ontvangen? Levert u dan onderstaande strook in op Heerlenerweg 12 bij onze secretaris Rik Vogels. U kunt zich ook voor beide aanmelden!


