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Beste wijkgenoten,

HETZELFDE, maar toch anders …  

Een nieuw bestuur, een officiële redactieraad en het infobulletin in een ver-
nieuwd jasje maar het doel van het Wijkplatform blijft ongewijzigd: fijne en 
veilige woonwijken en open communicatie met gemeentelijke overheden. 
We gaan er ons best voor doen!

In onze laatste vergadering kwam het (niet tijdig) legen van de publieke 
vuilnisbakken en het inmiddels hoog opgeschoten onkruid in de wijken ter 
sprake. Er waren foto’s van veel afval naast overvolle vuilnisbakken in het 
park. Verontrustend. Wat is er aan de hand? Onze wijkcoördinator van de 
gemeente herkent de klachten en meldt dat door een nieuwe bezuiniging 
het gemeentelijk onderhoudsniveau verlaagd is naar ‘laag’. De gemeente is 
financieel niet langer in staat om de service van de afgelopen jaren te hand-
haven. Willen we ons straatbeeld zoals het was, zullen de burgers – wij dus 
– in aktie moeten komen. Als de prullenbak vol is, zal die de volgende ronde 
echt wel weer geleegd worden maar als we tot die tijd niet tegen los liggend 
afval willen aankijken, zullen we onze rommel mee naar huis moeten nemen 
en het niet naast de prullenbak moeten leggen. En als we het onkruid niet 
zo hoog op onze stoepen willen hebben, zullen we dus zelf onze stoepen 
moeten schoonhouden. Net zoals vroeger. Leuk? Nee, niet leuk, maar de 
knop moet om; we zullen het echt zelf en met elkaar moeten doen, voor een 
prettige woonomgeving, voor een fijne wijk, voor ons zelf. Terwijl ik dit schrijf 
(24 juli) vallen de mussen gebraden van het dak, dus niet nu, maar vanavond 
ga ik mijn stoep doen …
 
Leo Vossen, voorzitter 

José Leentjes “Residentie Gemma  
betekent thuiskomen” 
 
In onze buurt is een nieuwe invulling gegeven aan het  
Gemmaklooster. Sinds 1 juli jongstleden is Residentie 
Gemma geopend. Het is een kleinschalige wooncom-
munity speciaal voor ouderen met een geheugen-
stoornis. Hier wordt een nieuw thuis aangeboden, met 
24-uurszorg en leuke activiteiten. José Leentjes is eerste 
klant én bewoonster van Residentie Gemma. Wij gun-
nen u een kijkje in haar  ‘nieuwe’  leven... 

... Bij aankomst word ik hartelijk welkom geheten door 
José Leentjes en enkele bewoonsters die gezellig in de 
tuin zitten. Als we samen naar binnenlopen valt ons 
vervolgens de warme sfeer op.  Geen zustersjassen, 
maar blije gezichten en een gezellige sfeer in de huiska-
mer en in de keuken. José:  “Ik heb jaren met heel veel 
plezier op de Kapellerweg gewoond. Mijn man Wim is 
in 2001 gestorven. Ik heb in de jaren daarna heel wat 
eenzame momenten gekend, ondanks de goede zorgen 
van mijn kinderen, familie en vrienden. En hier is het 
anders. Hier doe je gewoon alles samen. “

Als het zelfstandig wonen niet meer gaat 
“Toch is het goed om te erkennen als iets niet meer 
gaat”, vertelt José.  “Ik ben namelijk op 28 december 
gevallen en mijn rechterhand heb ik enorm bezeerd. 
Ik ging eigenlijk steeds meer achteruit en dat viel de 
mensen en mijn familie natuurlijk op. Maar ik wilde 
het in eerste instantie niet zien. Maar op een gegeven 
moment houdt dat natuurlijk op.”

1 juli 
“Toen de verbouwing van Residentie Gemma werd 
uitgevoerd trok dat de aandacht van mijn dochter Irene. 
Zij is toen spontaan binnengelopen. De rest spreekt 
voor zich. Op 1 juli ben ik als eerste bewoonster inge-
trokken en ik voelde mij meteen thuis. Dit is mijn huis. 
Het is zo warm, gezellig en huiselijk. Je hebt je vrijheid, 
het voelt als een grote familie. Je kunt aan activiteiten 
deelnemen, we eten ook samen. Je mag de bloemen 
verzorgen in de tuin, je gaat samen eropuit of gezellig 
naar de stad, de mis kun je bijwonen in de Gemmakapel 
en je kunt  samen TV kijken. Het is echt heel gezellig.
Mijn eigen kamer is ruim en beschikt over een woon/
slaapkamer met eigen sanitair. Meer ruimte heb je hier 
niet nodig. Het is gewoon prachtig. Ik ben gewoon blij 
en dankbaar dat ik deze kans gekregen heb.  Ik word 
hier in de  watten gelegd”.
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Vergaderdata Wijkplatform 
in 2019
Let op: de vergaderavond is gewij-
zigd,  de vergaderingen zijn ingepland 
op de tweede MAANDAG van de oneven 
maanden. Aanvang om 19.30 uur in het 
Dienstencentrum.
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Ondertussen is Noor Nazami aangeschoven,  
Bestuurder van Nobamacare. 

Noor:  “We zijn een erkende zorginstelling maar doen het net even 
iets anders. We zijn een particulier initiatief en zijn geen verpleeg-
huis. Wij bieden 1 op 4 verzorging, bij verpleeghuizen is dat 1 op 
8. Hier dragen wij geen uniformen, dat doe je thuis ook niet. Hier 
beginnen we om 09.00 uur in de ochtend met het ontbijt en door 
alle enthousiaste verhalen duurt het meestal anderhalf uur. Gewel-
dig hoe dat werkt. Het voelt hier als een thuis, voor eenieder die hier 
verblijft. Dat is ons streven. Iedereen doet wat hij of zij wilt. Je mag 
meehelpen in de keuken of in de tuin. Maar je mag ook lekker lezen 
of je terugtrekken op je eigen kamer.  
Maar heel belangrijk vinden wij het eten. Afgebakken broodjes, 
verse maaltijden, een portje of een wijntje bij het eten. Voeding 
is gewoon enorm belangrijk en daar bezuinigen wij niet op maar 
besteden twee keer zoveel budget aan onze bewoners dan in een 
verzorgingstehuis het geval is. Als men goed en gezellig eet, blijft 
men fit en vitaal.  Het is ook een sociale activiteit, een van de belang-
rijkste kan ik wel zeggen. want aan tafel wordt zoveel besproken. 
Geweldig hoe dat werkt. “ 

24-uurs zorg 
“Hier krijgen onze bewoners alle zorg die nodig is. Er is 24 uur  
iemand aanwezig. Wij hebben natuurlijk ook een hele platte  
organisatie en het draait allemaal om de bewoners. Zij moeten zich 
goed voelen, een nieuw thuis hebben. Daar doen wij het voor”, 
aldus Noor!

Wilt u meer informatie over Residentie Gemma? Kijk dan op de website 
www.nobamacare.nl of loop gewoon een keer binnen.  
U bent van harte welkom!

José Leentjes en Noor Nazami 

V.l.n.r. Jean Baggen, Yolanda Hogenboom, Leo Vossen

LAATSTE OPROEP WATEROVERLAST 

Helaas is op onze oproep in het vorige Infobulletin niet voldoende 
gereageerd om een goed inzicht te krijgen in de wateroverlast in ons 
werkgebied. We hebben 17 meldingen ontvangen voor het hele gebied van 
Kollenberg, Leyenbroek en Park, hetgeen niet representatief genoemd mag 
worden. Graag zouden wij iedereen, die direct of indirect betrokken is bij 
wateroverlast, in welke vorm dan ook, willen verzoeken zich alsnog te 
melden. Ook vragen wij bewoners om zich beschikbaar te stellen als 
enquêteur in de straat waar men woont. Wellicht dat we op die wijze 
kunnen komen tot een gedegen rapport voor de gemeente.
Gaarne melden bij ons secretariaat: secretariswijkklp@ziggo.nl

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 redac-
tie van het wijkplatform en wij maken 
samen een artikel. Stuur uw vraag en of 
idee naar info@mbpr-communicatie.nl 
o.v.v. tip de redactie. 



In het vorige bulletin heeft u kunnen lezen over het starten en 
stopzetten van de bomenkap langs de Geleenbeek.
Deze werkzaamheden waren bedoeld ter voorbereiding op het 
project Corio Glana, de herinrichting van het Geleenbeekdal 
tussen de Middenweg, de Agricolastraat en restauratie van het 
historische stadspark (2e fase).
In oktober - november zullen de kapwerkzaamheden herstart 
worden, aansluitend het civieltechnische werk.

Door de samenwerking tussen Waterschap Limburg, Natuur-
monumenten, de provincie en de gemeente Sittard worden in 
de werkzaamheden ook het herinrichten van de Molenweg, ge-
deelte Broekstraat en Vijverweg meegenomen.
Naast het vervangen van het riool zullen de wegen ook ver-
keersveiliger gemaakt worden, inclusief het aanleggen van 
meer parkeerplaatsen. 
Bij de Vief Heringe, speelbos, tennisvereniging Electron, Broek-
straat, Vijverweg en Basisschool Leyenbroek leidt de huidige 
verkeer- en parkeersituatie op momenten tot gevaarlijke en 
verkeeronveilige situaties.

De gemeente heeft bewoners van de Molenweg op 27 mei in 
de Ophovenerhof geïnformeerd over het ontwerp en de over-
last die de werkzaamheden met zich mee zullen brengen.
Op 25 juli heeft een informatieavond plaats gevonden voor be-
woners van de Broekstraat en Vijverweg. Ook daar is het defini-
tieve ontwerp gepresenteerd.

RESTAURATIE STADSPARK,  
HERINRICHTING MOLENWEG, BROEKSTRAAT EN  

VIJVERWEG

Hou onze buurt veilig en rij 30 km p/u

In onze wijk wordt vaak veels te hard gereden. En dat is 
nergens voor nodig en het is nog eens strafbaar ook. Bij 
ons in de wijk mag 30 km per uur worden gereden.  Als 
we ons allemaal aan deze snelheid houden, maken we de 
buurt veiliger voor alle verkeersdeelnemers.  
 
Wist u dat een 30km/uur-gebied wordt ook wel een ‘zone 
30’ of ‘verblijfsgebied’ wordt genoemd? Het gebied ligt 
meestal binnen de bebouwde kom en bestaat uit aaneen-
gesloten erftoegangswegen met een snelheidslimiet van 
30 km/uur. De gebieden hebben een verblijfsfunctie waar 
langzaam en gemotoriseerd verkeer mengen. Om die 
reden moet de snelheid laag zijn (maximaal 30 km/uur). 
Door bijvoorbeeld infrastructurele maatregelen op zowel 
wegvakken als op kruispunten (denk aan drempels, pla-
teaus en wegversmallingen), is een dergelijke lage snel-
heid te realiseren. In de praktijk zijn veel gebieden sober 
ingericht, soms alleen met een ‘Zone 30’-bord, soms met 
alleen snelheidsremmende maatregelen op ‘gevaarlijke’ 
locaties, bijvoorbeeld op kruispunten.

Wilt u meehelpen om onze buut veiliger te maken? Meldt 
dan uw bezorgdheid via https://participatiepunt.vvn.nl/ 
en ontvang stickers om deze in de buurt zichtbaar op te 
hangen. 

WAARÓM EN HOE INTERESSEREN WE  
JONGEREN VOOR MUZIEK DIE OOK  

OUDEREN RAAKT?

Onder de titel ‘Méér jongeren, méér klank, méér kleur’ vond op 11 
juni een studiebijeenkomst plaats in het Muziekcentrum voor de 
Omroep in Hilversum.

Orkest- en koorleden, marketeers, theatermensen en muziekvrien-
den uit het hele land bogen zich over de vraag hoe orkesten en 
koren een plekje kunnen veroveren in de belevingswereld van jonge-
ren. Die vraag was aan de orde omdat overheid, orkesten en koren 
méér jongeren in het publiek willen. Muziekgezelschappen investe-
ren daar fors in, maar het succes is gering.  
Het antwoord kwam van dagvoorzitter Jan Terlouw en Ben van 
Cranenburgh, neurowetenschapper. Een aantal jonge gasten gaf 
een  stevig statement af en boeiende workshops uit de wereld van 
muziek en theater boden zicht op hoe het wel moet.  
Educatie, mensontwikkeling, interactie, totaalbeleving, concertver-
nieuwing en overheidsbeleid bleken sleutelwoorden! 
 
Samengevat waren er de volgende slotstellingen:
- muziek draagt bij aan de ontwikkeling van het jonge brein
- het brein reageert optimaal op voor het brein herkenbare signalen
- actief musiceren stimuleert het jonge brein maximaal 
- ouders en school zijn de cultuurdragers bij uitstek
- muziekeducatie moet een doorlopende leerlijn kennen
- jongeren van nu zijn het publiek van morgen
- programmering en inrichting van een concert zijn bepalend voor     
  deelname door jongeren
- jongeren kunnen goed aangeven hoe een concert voor hen  
  aantrekkelijk wordt 
- concerten moeten meer casual
- concerten moeten korter, gevarieerder en met meer uitleg
- concerten moeten worden ingebed in grotere jongeren- 
   evenementen
- interactie tussen musici en jongeren is heel belangrijk
- ticketkosten zijn in hoge mate bepalend voor concertbezoek  
  door jongeren

Een handreiking, opgesteld n.a.v. de studiebijeenkomst moet 
muziekgezelschappen helpen bij het ontwikkelen  en uitvoeren van 
jongerenbeleid.

Kerstconcert  ‘Ze hadden hun schaapjes geteld’
Met deze productie zet philharmonie zuidnederland, i.s.m. koor-
school Cantarelle en toneelgroep Het Laagland een prachtig kerst-
concert voor de hele familie op het podium van de Sittardse schouw-
burg. Een hartverwarmend concert met het verhaal achter het lied  
‘De herdertjes lagen bij nachte’ , geschreven en voorgedragen door 
schrijver Benny Lindelauf. 
Dit mag u niet missen. Met deze opmaat naar het kerstfeest doet u 
wellicht uzelf, uw kinderen en/of kleinkinderen een groot plezier. 
‘Ze hadden hun schaapjes geteld’ speelt op 21 december en begint 
om 19.00 uur. Toegangskaarten via De Domijnen: €22,50 voor  
volwassenen en €10,00 voor kinderen.
Om 18.00 uur start het voorprogramma met  ‘Jong Laagland’.

Heeft u belangstelling? Geef uw naam, aantal volwassenen en aantal 
kinderen vóór 1 oktober door aan John Hawinkels,  
hawinkels.j@gmail.com. Wij zijn in overleg met De Domijnen over 
een verrassing voor de bezoekers die de redactie hebben laten we-
ten het kerstconcert te bezoeken.  

Op dit moment is aan meerdere aannemers gevraagd een of-
ferte op te stellen met daarin een faserings-, bereikbaarheids- 
en communicatieplan. De gemeente zal 15 november een aan-
bestedingsbesluit nemen waarna de werkzaamheden gestart 
kunnen worden.
De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren zal ook in 
overleg met bewoners gaan kijken naar aanvoerroutes werk-
verkeer, verkeersomleidingen, enzovoorts.

Met betrokkenen is wel al overleg gevoerd over de kerstmarkt 
Broekstraat 13 december.
De voorbereidende werkzaamheden zullen geen hinder vor-
men voor dit jaarlijkse evenement.

Voor meer info en het definitieve ontwerp kunt u kijken op de 
website www.sittard-geleen.nl, zoekterm Corio Glana (High-
light 2.0).

Voor vragen kunt u terecht bij:  
- Wijkcoördinator van de gemeente Jeu Lochs, T. 046-4777101 
  jeu.lochs@sittard-geleen.nl 
- Projectmanager Guy Limpens, T. 046-4778669 
  guy.limpens@sittard-geleen.nl 

Buurt Kolleberg kan terugkijken op een 
bijzonder geslaagd buurtfeest!

Op 22 juni jl. heeft Buurt Kolleberg haar traditioneel 
2-jaarlijkse buurtfeest gehouden op een nieuw gekozen 
feestlocatie:  De Vief Heringe  alwaar de grote zaal met het 
daarachter gelegen terras ter beschikking stond. 
 's Middags hebben 16 paren onder leiding van  
Ben Kusmic een sportieve bridgedrive gespeeld, 's avonds 
was er een goed verzorgde BBQ en alle mogelijkheid voor 
een drankje. Meer dan 100 buurtbewoners hebben aan 
de festiviteiten deel genomen waaronder, heel plezierig, 
ook veel nieuwe bewoners.  


