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Van de oud-voorzitter

Beste wijkgenoten,

Ruim 10 jaar geleden is op initiatief van de gemeente een wijkplatform in 
het leven geroepen voor de buurten Leyenbroek, Kollenberg en Park. Het  
gemeentebestuur wilde graag een direct contact met de verschillende wijken 
van de stad, om via deze contacten inzicht te krijgen wat er onder de bewo-
ners van de wijk leeft.
Het nieuwe wijkplatform was geen gekozen vertegenwoordiging met  
bevoegdheden. Het platform moest de oren en ogen van de gemeente wor-
den.  Hierdoor hoopte men in een vroeg stadium van bepaalde plannen in-
zicht te krijgen, hoe deze plannen in de wijk zouden vallen.
Een drietal inwoners van de wijk, te weten, Brigitte de Bruin, Loe Franssen en 
ondergetekende vormden het bestuur van het wijkplatform. Deelnemer kan 
iedereen zijn die zich betrokken voelt bij het wijkgebeuren. 
Geen enkel onderwerp was taboe. Verkeer, veiligheid, openbaar groen alles 
kwam ter tafel en we hebben over diverse zaken onze mening uitgesproken.
De contacten met de gemeente waren steeds buitengewoon plezierig. We 
moesten natuurlijk wennen aan deze nieuwe situatie. Als burger denk je: “wij 
hebben onze mening en dus moet de gemeente maar doen wat we willen.”
Vaak ligt het echter veel moeilijker, dan je op het eerste oog denkt. Middels 
goed overleg groei je naar elkaar toe en wordt het begrip voor elkaars mening  
vergroot.
Na 10 jaar kwam het zittende bestuur tot de conclusie, dat het tijd werd, dat 
een jongere groep de leiding zou gaan over nemen. Een enkele vergadering 
van het platform was voldoende om een drietal kandidaten te vinden die  
bereid zijn het platform verder  te begeleiden. Mevr Yolanda Hogenboom en 
de heren Leo Vossen en Jean Baggen zullen de functie van voorzitter , secreta-
ris en penningmeester gaan vervullen. 

Ik wens dit drietal ook namens mijn medebestuursleden, heel veel succes toe  
en ik hoop dat zij het platform verder kunnen uitbouwen. Vooral de buurt Park 
en omgeving is helaas nog vaak wat ondervertegenwoordigd. 
 
Ben Kusmic
Oud-Voorzitter

EFFECT TOENEMEND VLIEGVERKEER  
 
Het effect op het leefklimaat, de veiligheid en de garantie voor veilig wonen en 
leven in onze regio (Limburg) wordt onder de loep gehouden, door het toenemende vliegverkeer. 

Nieuwe Luchtvaartnota
Het klopt dat de luchtvaart groeit, nationaal en internationaal. Het is daarom zowel op onze luchthavens, zoals Maastricht Aachen  
Airport (MAA), als in ons luchtruim erg druk en dat brengt zowel positieve als negatieve effecten met zich mee. Om voorbereid te zijn 
op de toekomst werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) thans aan een nieuwe Luchtvaartnota, welke in 2019 zal 
verschijnen. In deze nota geeft het kabinet de richting aan voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland in de periode 2020-
2050. De nota geeft antwoord op de vraag hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen 
zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Men wil dat de luchtvaart stiller en duurzamer wordt, waarbij veiligheid steeds voorop 
staat. De huidige aanpak loopt tegen zijn grenzen aan en de keuzes die men gaat maken raken veel mensen persoonlijk. Daarom  
betrekt het ministerie van IenW bij het maken van de nieuwe Luchtvaartnota zoveel mogelijk betrokkenen uit de samenleving.  
De Luchtvaartnota wordt in overleg met bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen  
en luchtruimgebruikers gemaakt. 

Besluitvormingstraject
In de eerste verkennende fase welke tot eind 2018 heeft plaatsgevonden zijn wensen en belangen opgehaald voor de nieuwe Lucht-
vaartnota en de herziening van het luchtruim. Tot eind januari 2019 liep de reactieronde voor aanvullingen. Onderzocht is welke issues 
en dilemma’s er liggen en welke spelregels we gebruiken voor participatie. Er is zo veel mogelijk kennis verzameld. Dit is gebeurd met 
publieksonderzoek, in regionale bijeenkomsten (ook in Limburg) en themabijeenkomsten, via internetconsultatie en in focusgroepen. 
De opbrengst is terug te vinden op de speciale website van het ministerie www.luchtvaartindetoekomst.nl  Na deze eerste verkennende 
fase is inmiddels de verdiepingsronde gestart. In deze verdiepingsronde wordt bezien welke keuzes het best aan de inzichten tegemoet 
komen die opgedaan zijn uit de verkennende fase. Beleidsalternatieven zullen worden geformuleerd en deze worden afgewogen op de 
effecten op economie, omgeving en klimaat. Daarvoor wordt de eerste helft van 2019 gebruikt. In de tweede helft van 2019 stuurt de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat de nieuwe Luchtvaartnota naar de Tweede Kamer. 

Meedoen
Goede betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden bij het traject van de nieuwe Luchtvaartnota zal via verscheidene wegen 
plaatsvinden, aanvullend op de formele inspraakmogelijkheden horend bij o.a. de Ontwerp Luchtvaartnota. Zo is er voor de maatschap-
pelijke participatie bij de Luchtvaartnota een klankbordgroep ingericht waar bewoners, maatschappelijke partijen, de luchtvaartsector 
en andere belanghebbenden evenwichtig zijn vertegenwoordigd. De bewoners zijn vertegenwoordigd via de bewonersvertegenwoor-
diging uit de Omgevingsraad Schiphol via het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) en via de Bewonersvertegenwoordigers  
Regionale Luchthavens i.o. Met deze klankbordgroep worden alle belanghebbende partijen bij de totstandkoming van de Luchtvaart-
nota betrokken en zij zijn gevraagd om van tijd tot tijd te reflecteren op het proces en (tussen)producten. 

Nadere informatie Luchtvaartnota
Voor nadere informatie over het traject van de Luchtvaartnota verwijs ik u naar de site www.luchtvaartindetoekomst.nl  Op deze site 
vindt u een uitleg over de opgave en de (verdere) aanpak van de Luchtvaartnota en worden belangrijke beslissingen gemeld. Op deze 
site vindt u ook de opbrengst van de participatie-activiteiten, waaronder de luchtvaartgesprekken. Verder worden andere relevante 
documenten verzameld en worden feiten en cijfers weergegeven uit de meest recente onderzoeken. De informatie zal de komende 
maanden steeds worden aangevuld. 

Provinciale besluitvorming over toekomst MAA 
Van belang is ook te melden dat parallel aan het traject van de Luchtvaartnota ook door de provincie Limburg nagedacht wordt over 
de toekomstplannen van Maastricht Aachen Airport. Eind november 2018 heeft Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur BV 
(deelneming van de provincie) het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om de procedure van de lopende aanvraag 
voor een Luchthavenbesluit (gebruiksvergunning) voor de luchthaven Maastricht stop te zetten. De provincie heeft aangegeven dat de 
ontwikkeling van MAA om een voortdurende balans tussen maatschappelijke inzichten, omgevingsfactoren en het optimaal benutten 
van economische kansen vraagt. Gezien deze balans willen zij de toekomstplannen van de luchthaven bijstellen en de aanvraag voor 
een nieuw luchthavenbesluit actualiseren. Met dit verzoek heeft de minister van IenW ingestemd en daarbij gevraagd om de nieuwe 
aanvraag in een zorgvuldig proces en met goede betrokkenheid van de omgeving voor te bereiden. 

Nieuw luchthavenbesluit
Wanneer in de toekomst een nieuwe aanvraag wordt ingediend zal deze door het ministerie in behandeling worden genomen op grond 
van de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen op 
een nieuw ontwerp luchthavenbesluit. Wanneer dit aan de orde is zal dit in ieder geval op de site van de Directie Participatie van het 
ministerie worden vermeld en zal hierover een kennisgeving worden geplaatst in de Staatscourant. 
De documenten zullen dan ook in te zien zijn op site www.platformparticipatie.nl.

Tip: wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de luchtvaart en MAA in het bijzonder, abonneert u zich dan op de gratis 
App: Informatie MAA. Hiervoor kunt u uw naam, adres, woonplaats, e-mail en 06 nummer doormailen aan 
omwonendenmaa@gmail.com  Kijk ook op de website www.omwonendenmaa.nl



NIEUWS VAN FANFARE SINT JAN

Voorjaarsconcert 18 mei
Op zaterdag 18 mei organiseert Fanfare Sint Jan een concert-
avond. Tijdens deze avond zullen zowel fanfare als slagwerkgroep 
optreden. Tevens zal fanfare Sint Jozef uit Buchten deelnemen aan 
deze concertavond. Voor onze fanfare en slagwerkgroep is deze 
avond een voorbereidend concert op haar concertweekend naar 
Meddo in juni. Het concert zal plaatsvinden in de fanfarezaal, gele-
gen aan Leyenbroekerweg 105 te Sittard. De definitieve aanvangs-
tijd zal nog bekend worden gemaakt op onze website en facebook.

Communicantjes 26 mei
Op zondag 26 mei doen de kinderen van de basisschool de Eerste 
Heilige Communie in de kerk van Leyenbroek. Fanfare Sint Jan zal 
de communicantjes begeleiden naar de kerk en de mis vervolgens 
muzikaal opluisteren. De mis begint om 11:30 uur.

Gemmaprocessie
Op zondag 30 juni vindt bij de Gemmakapel de jaarlijkse Gem-
maprocessie plaats. Na de Heilige Mis vindt er een korte rondgang 
plaats die muzikaal zal worden opgeluisterd door fanfare Sint Jan.

BOMENKAP LANGS GELEENBEEK GESTART EN NA EEN WEEK STILGELEGD

Half maart werd gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en de  
Ophovenerhof en de Vief Heringe. Deze voorbereidingen vinden plaats om het gebied langs de Geleenbeek tussen Middenweg 
en de Agricolastraat geschikt te maken voor de herinrichting van het Geleenbeekdal en het historische stadspark van Sittard.

De bomenkap langs de Geleenbeek ligt tijdelijk stil door een vroege start van het broedseizoen, veroorzaakt door het zachte weer. 
Het was de bedoeling dat tussen begin maart en medio april zo’n 600 bomen gekapt zouden worden tussen de Middenweg en 
Agricolastraat. Er zijn nu zo’n 200 bomen gekapt, besloten is de overige werkzaamheden na het broedseizoen weer op te pakken. 

De herinrichting van het Geleenbeekdal en het stadspark is een onderdeel van het project Corio Glana. Hierin werken Water-
schap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten samen om het totale gebied tussen 
Middenweg en uiteindelijk de Schwienswei anders in te richten en de beek weer op natuurlijke wijze door het landschap te laten 
meanderen of kronkelen. Naast ruimte voor de ontwikkeling van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van 
het Geleenbeekdal meer voordelen. Zo draagt deze bij aan het realiseren van een klimaatbestendige stad. Niet alleen de water-
kwaliteit wordt verbeterd, ook de bergingscapaciteit van het beekdal wordt vergroot. Zo is er minder kans op wateroverlast én 
droogteschade in het centrum van Sittard. In Corio Glana wordt ook de renovatie 2e fase van het historischer en monumentale 
Stadspark meegenomen.

Onderdelen die in het project gerealiseerd gaan worden:
- herinrichting van l,5 km Geleenbeek
- restauratie van een deel van het Rijksmonumentale Stadspark
- aanleg van 2 vispassages
- hoogwaterbescherming bij de Ophovener Molen
- herstel van de molenvijver
- realisatie van 6 ha landschapspark en natuur
- aanleg van 5 km wandel- en fietspaden met 5 bruggen
- sanering van riooloverstorten
- aanleg rioolwaterberging

Oproep
Fanfare Sint Jan is op zoek naar een nieuwe vaandeldrager om ons 
vaandel te dragen tijdens straatoptredens. Lijkt het jou leuk om 
deze belangrijke functie bij fanfare Sint Jan te vervullen, stuur dan 
een mailtje naar info@fanfaresintjan.com.

Uiteraard mag er ook contact worden opgenomen bij interesse van 
andere aard!

OPROEP 

Heeft u afgelopen jaar wateroverlast ervaren na een 
flinke hoosbui in souterrain, woonkamer of garage? 
Samen met de gemeente Sittard-Geleen willen wij 
de meldingen graag in kaart brengen, omdat diverse 
buurtbewoners dit niet rapporteren bij de gemeente.
Zo heeft men geen weet van de omvang van het riole-
ringsprobleem en waterafvoer problematiek bij (stort)
regen. Het uiteindelijke doel is om te bekijken welke 
oplossing geboden kan worden zodat wij allemaal 
droge voeten houden.

Gelieve het probleem zo goed mogelijk te omschrij-
ven oftewel in kaart te brengen en te onderbouwen 
met filmpjes en foto’s. U kunt deze informatie samen 
met uw NAW gegevens voor 1 juli mailen naar: 
secretariswijkklp@ziggo.nl ovv wateroverlast. 

Wij danken u voor de medewerking. 

OPROEP

Wilt u in het volgende wijkbulletin een onderwerp 
onder de aandacht brengen of iets rapporteren? Het 
mag ook een mooi verhaal zijn, een vraag of anders-
zins. Neem dan contact op met de redactie van het 
wijkplatform en wij maken samen een artikel. Stuur 
uw vraag en of idee naar secretariswijkklp@ziggo.nl 
ovv tip de redactie. 

In een latere fase van het project worden ook weer ongeveer 
zeshonderd nieuwe, deels ook grote, bomen geplant.

Wilt u meer weten over de herinrichting van het Geleen-
beekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat?
- bekijk het filmpje op YouTube  
 Gebiedsontwikkeling Geleenbeekdal | Corio Glana, deelge- 
 bied Middenweg-Agricolastraat Sittard-Geleen
- internet Geleenbeekdal.nl
- loop eens binnen bij zorgboerderij de Ophovenerhof waar
  een info-stand is ingericht
- of neem gerust contact op met de Guy Limpens, senior 
 beleidsadviseur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente   
 Sittard-Geleen, bereikbaar via 14046 of 
 guy.limpens@sittard-geleen.nl

CULTUUR, JE KUNT NIET ZONDER!  

Kollenberg, stadspark, Sittardse kerken, fanfares en harmonieën, 
Philharmonie Zuidnederland, toneelgroep Laagland en nog 
veel meer rekenen we tot het culturele erfgoed van onze leef-
omgeving. We hebben er gelukkig veel van, zijn er zuinig op en 
willen het vererven naar degenen die na ons komen. We dragen 
bij aan de instandhouding en zoeken tijd om ons er in te verdie-
pen of gewoon, er van te genieten. Wie prijst niet ons prachtige 
achterland en geniet niet van een wandeling over onze berg of 
langs de vijver en beken van ons stadspark. Maar er is meer.
Limburgse theaters bieden veel. Er ligt een enorm en gevarieerd 
aanbod. De gemeenten Maastricht, Sittard en Heerlen en het 
Provinciebestuur hebben de handen ineen geslagen. Publieks-
ontwikkeling is een van de sleutelwoorden van de samenwer-
king. Voor podiuminstellingen ligt er de opdracht uitingen van 
cultuur (muziek, dans, toneel,…) in de theaters óók te vullen 
met jongeren en culturele minderheden. Dat jongeren vooral 
achterblijven in de sectoren die niet heel specifiek op hen zijn 
toegesneden, is goed zichtbaar in bijvoorbeeld de concertzaal. 
Dat is jammer; muziek draagt méér bij aan de ontwikkeling 
van jonge mensen dan we doorgaans denken. Bovendien is de 
jeugd van nu, hopelijk het publiek van morgen. Als dat niet zo 
is, dan betekent dat het einde van veel culturele instellingen 
en verenigingen. Cultuurdragers doen het uiterste om jonge 
mensen te interesseren voor hun producties, maar het verove-
ren van een plekje in hun overvolle belevingswereld is geen 
kleinigheid. 
Structurele cultuureducatie in ons land is zo goed als verdwe-
nen en Sittard blijft bij die ontwikkeling helaas niet achter. 
Cultuur uit zich in gedrag, geeft richting aan ons bestaan. Toen, 
nu én straks!
Wellicht kunnen we bijdragen aan het cultuurbesef van jonge-
ren, van onze kinderen en kleinkinderen. We kunnen ze de weg 
wijzen, zowel op de Kolleberg als ook in de wereld van Muziek, 
dans, toneel, Limburgse literatuur en meer. Misschien slechts op 
een enkel gebied waar we zélf een voorkeur voor hebben, maar 
dat is al heel veel meer dan helemaal niets.


