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

Online vergadering via TEAMS gehouden op 11 januari 2021  

Deelnemers: 15 personen in totaal waaronder namens de gemeente Jeu Lochs (wijk-
coördinator) en John Vernaus (stadsdeelmanager) en bewoners waaronder vertegen-
woordiging van redactieraad; voltallig bestuur en notulist (geen vertegenwoordiging van 
buurtpreventie).  

1. Opening  

Voorzitter heet alle aanwezigen welkom, wenst iedereen een voorspoedig nieuw jaar en 
dankt secretaris Rik Vogels voor het opzetten en monitoren van deze TEAMS meeting.  

2. Nog in te brengen agendapunten  

-Overlast bij gebruik van open haard in de wijk met reuk, rook en roet → agendapunt 12  

-Vraag voor blad korf Leeuwerik → agendapunt 12  

-Verbeteren leefbaarheid in de wijk → aanhaken bij agendapunt 9.  

-Bewonersverzoek ingebracht per e-mail: (Veel) te hard rijden op Charles Beltjenslaan → 
wordt meegenomen bij agendapunt 8.  

3. Notulen voorgaand overleg (9 november 2020)  

Verslag goedgekeurd.  

4. Mededelingen gemeente, wijkcoördinator JeuL  

4.1. uitkomst onderzoek wateroverlast  

Aanpak Kapellerweg in voorbereiding. Er komt een rioolverzwaring waardoor substantiële 
vermindering wateroverlast. Fors project. Bericht voor betrokken bewoners in voorbereiding 
waarin info over de planning met data. Uitvoer vooralsnog voorzien voor 2021/2022. Ook 
aandacht voor verkeerssituatie tijdens uitvoering nodig.  

Uitkomst volledige onderzoek i.v.m. Corona vertraagd, wordt in april 2021 verwacht. Bij 
gebleken behoefte zal bewonersbijeenkomst georganiseerd worden met uitleg, tekeningen en 
mogelijkheid tot stellen van vragen. Wijkplatform zal bewonersbehoefte t.z.t. inventariseren.  

Een van de bewoners aan de Kapellerweg brengt in dat hulp van de gemeente echt nodig is. 
Bij zware regen komt het water van meerdere kanten naar het lagere deel van de 
Kapellerweg gestroomd. Groot zorgpunt. Niet alleen regenwater maar ook rioolwater wat naar 
buiten stroomt (stank en besmettingsgevaar). Overleg met collegae over hoe dit dit jaar nog 
(tijdelijk) te voorkomen is. Komt nog uitvoerig terug in toekomstig overleg.  

Acties gemeente:  

1. info naar bewoners over Kapellerweg rioolverzwaring (incl. aanpak verkeerssituatie).  
2. mogelijkheden nagaan tijdelijke maatregelen om rioolwater overlast te voortkomen.  



4.2. Bomenkap Gemmaklooster  

De aangevraagde Voorlopige Voorziening is afgewezen. Beroep en bezwaar periode loopt, 
tot wanneer is onbekend omdat betrokken commissie i.v.m. Corona geen bijeenkomsten 
heeft (digitaal kennelijk niet haalbaar). Naar verwachting inbreng via Beroep- en Bezwaar-
commissie weinig succes i.e. de aanvrager kan/zal vermoedelijk gelijk krijgen. Gemeente 
heeft aanvrager verzocht te wachten met kappen tot na afloop genoemde periode, aanvrager 
werkt hieraan mee.  

Concreet punt: E.e.a. moet voor ca. 1 april zijn afgehandeld i.v.m. kapseizoen. Lukt dit niet 
dan zal de indiener rechtens gewoon kunnen gaan kappen.  

JeuL houdt vinger aan de pols en houdt ons op de hoogte.  

5. Mededelingen gemeente stadsdeel manager, John Vernaus  

Toekomstvisie  

De opzet van de TOEKOMSTVISIE is in volle gang. Komt in maart 2021 naar buiten. Ook van 
belang voor deze wijk en wijkplatform zal erbij betrokken gaan worden. Nu nog vrij abstract 
maar vanuit Toekomstvisie naar Ruimtelijke Visie en dan wordt het concreet. Komt nog dit 
jaar. Kartrekker wethouder Houtakkers, tevens stadsdeelwethouder voor onze wijk, zal 
komend overleg aanwezig zijn. Concreet overleg traject komt vanuit gemeentelijke 
organisatie. Bijv. met “tafelgesprekken”. HarryG houdt zich aanbevolen om in verder overleg 
te participeren.  

Accomodatievisie  

Er wordt gewerkt aan een ACCOMMODATIEVISIE voor de gemeente. Nu te veel, ook 
leegstaande, accommodaties. Voor onze wijk betreft dit het Klooster Leyenbroek en het 
WOCO, besprekingen lopen, voorzitter WOCO is hierbij betrokken. Er komt een 
consultatieronde. Voor concrete invulling bijv. met seniorenhuisvesting is het nog te vroeg.  

Divers  

– JohnV heeft meegelopen met het buurtpreventie team, bijzondere, leerzame ervaring. – 
Bepaalde bewoner zal actief geholpen worden om overlast te stoppen.  

6. Buurtpreventieteam  

Er is geen vertegenwoordiging van het buurtpreventie team aanwezig. JeuL geeft input op: 
6.1. update mountainbike routes  

Overlast is bekend en wordt erkend. Gezocht wordt naar alternatieve route en/of verlenging 
van baan. De toegevoegde waarde van een dergelijke voorziening blijft overeind.  

Route loopt momenteel door Strikswegske (wandelpad), mogelijkheden omleggen dit stukje 
van de route is aan de orde. Organisator geeft aan dat dit stukje omleggen en uit de route 
schrappen het karakter van mountainbike route aantast en stelt voor te wachten tot 
parkrenovatie klaar is om daar dan eventueel een uitdagend stukje aan de route te kunnen 
toevoegen. Voorstel moet nog doorgestuurd worden en door betrokken partijen binnen 
gemeente besproken worden. Reactie vanuit wijkplatform: Voorstel geeft wel heel erg veel 
uitstel.  



Actie: Volgende keer met memo info over voortgang in denkwerk.  

De geconstateerde milieuoverlast met vuil langs de wegen is een probleem. Nog geen 
oplossing maar gevraagd wordt of er vanuit handhaving toch niet meer mogelijk is. Blijft een 
discussiepunt maar constructieve vooruitgang nog niet in zicht. Verder geen bijzondere 
zaken.  

7. update digitalisering wijkplatform  

Er hebben inmiddels meerdere vergaderingen tussen bestuur en de redactieraad 
plaatsgevonden en de opdracht tot bouw van onze website is gegaan naar Reclamebureau 
Magenta. Recent zijn eerste resultaten ontvangen. Zien er goed uit, ook voor wat betreft een 
mogelijk logo. Lancering website staat voor maart gepland. Specifieke inbreng voor jeugdigen 
zal aandacht moeten krijgen op een voor hun aanspreekbare manier.  

Op www.sittardzuidoost.nl zijn circa 100 aanmeldingen voor een digitale versie van de 
Nieuwsbrief binnengekomen, een twintigtal wil graag de papieren versie blijven ontvangen.  

8. Update aanpak verkeersoverlast  

Er is een oriënterend overleg geweest (RikV) met gemeente en politie. Klachten zijn nu goed 
in kaart gebracht en bekend (ook klacht Charles Beltjenslaan). Zie ook concrete lijst notulen 
november 2020. Binnenkort overzicht van verkenning naar acties. Nu nog te vroeg om dit 
concreet te benoemen. De 28e januari, 20.30 uur, vervolgoverleg (digitaal). Een permanent 
bewakende werkgroep wordt zinvol geacht. Wie is geïnteresseerd om hier ook aan mee te 
doen? (Er zijn al enkele namen bekend.) Graag melden bij secretaris platformklp@gmail.com  

9. Zelfwerkzaamheid Sittard Zuid-Oost  

HarryG heeft een concreet voorstel uitgewerkt en in eerste aanleg met John besproken. 
De essentie is: 
-Per wijk, gebied VRIJWILLIGE werkgroepen om dit periodiek op te pakken. 
-De gemeente ondersteunt dit in geld (en niet met een fooi maar met de helft van de 
besparingen) en materieel. -Gemeente zet dit breed uit naar de wijken in de gemeente.  

-Vraagt zeker ook politieke steun.  

NB: Model aangevuld met een vergelijkbare opzet voor aanpak struikelplekken op voetpaden. 
Heeft recent al gewerkt door een oproep aan de wethouder om een al lang liggend hoopje 
puin op te ruimen op het trottoir Lahrhofweg. Een PLUS!  

Door Corona vooralsnog verder concreet vervolg even vertraagd. Volgens JohnV goed 
bruikbaar concept van HarryG.  

Volgens JohnV worden ook van Rijkswege hierover concrete voorstellen verwacht richting 
Omgevingswet en dit in combinatie met Participatiewet (tijdelijke inzet van bewoners met 
afstand tot de arbeidsmarkt) in samen- werking met DE VRIJWILLIGERS in de buurt. Dit zo 
mogelijk inpassen. Essentieel is het verkrijgen van draagvlak en structuur voor dit model.  

HH brengt in dat ook vanuit Partners in Welzijn (PIW, dhr. Zeegers) hiervoor wordt gepleit 
vooral met het oog op het terugdringen van EENZAAMHEID. PIW heeft breed onderzoek 
gedaan naar leefbaarheid in de wijk, wellicht hebben zij tips.  



TT brengt in dat hij door Zuyd Hogeschool hierover is benaderd en meldt dat deze in het 
kader van opleidingsproject/ studie VERBETEREN LEEFBAARHEID op de agenda heeft. 
Concreet gaat het over stoepen, plantsoenen, groenonderhoud, wijk schoonhouden,..  

Aangevuld wordt dat de wijk/ het loopplateau mooie kansen biedt voor mooie wandelroutes. 
Maar daarvoor zijn wel routemarkeringen met paaltjes nodig. Maak de wijk meer toegankelijk.  

Vervolgens wordt ook genoemd dat het plaatsen van rustbankjes dit proces zal bevorderen. 
Concreet: De Kollenberg oplopen vraagt hier en daar een ruststoeltje! En hierbij mag ook een 
schoonmaakbeurt van De Voetvallen niet ontbreken. Beginnen zichtbaar groen uit te slaan.  

Verdere acties:  

1 JohnV en HarryG gaan op korte termijn het model verder door ontwikkelen, ook richting 
college want dit is voor deze omvang wel noodzakelijk. Politieke interesse en draagvlak is 
essentieel.  

2 Hierbij stukjes van de vele invalshoeken in elkaar passen met de bredere benadering vanuit 
diverse zijden.  

3 Vormen werkgroepje Burgerparticipatie voor onze wijk om traject op te starten. Oproep 
plaatsen in Nieuwsbrief. Mooi vb. in Munstergeleen; zij hebben een beweegroute 
gerealiseerd.  

4 Opzetten wensenlijstje met TOP 5 met ondermeer genoemde maatregelen om dit traject 
aantrekkelijker te maken. Want er kan best veel in onze gemeente maar draagvlak en 
structuur (wie/wat) is hierbij essentieel. (vb. trapveldje Dunckellaan)  

5 De nieuwe digitale route optimaal benutten.  

10. Bewonersverzoek: defecte/verouderde straatverlichting (inclusief armaturen)  

Op diverse plekken doet zich dit voor. Hoe dit aan te pakken?  

JeuL geeft aan dit zondermeer te melden bij de gemeente via hun call centre, de Buiten Beter 
App of per mail. Dan komt reparatie traject op gang richting firma voor vervanging lampen of 
richting Enexis voor kabelbreuk. Afspraak: Alles wordt binnen 8 werkdagen opgepakt. Geldt 
ook voor defecte armaturen. Let wel, niet alle problemen kunnen ook binnen 8 werkdagen 
opgelost worden.  

Actie: Melden in wijk info.  

Algemeen: Verlichting in deze wijk ia al vrij oud. Al in 1986 is veel vervangen. In 2003/2004 
ook al een deel. Veel straatverlichting reeds afgeschreven. Er komt een beleidsvoorstel voor 
2023/2024 voor groter onderhoud/vervanging van oudere lichtmasten.  

11. Zonneparken en windmolens  

RikV brengt in dat zijn beeld is dat op de door de gemeente gebrachte enquête om de mening 
van de inwoners hierover te horen nog weinig respons oplevert.  

Oproep in wijkblad/mail /nieuwsbrief om te reageren via Mijn Mening, gemeente website. 
Weliswaar loopt reactie termijn binnenkort af maar enige verlenging mag geen probleem zijn.  



Toegevoegde mededeling: Inmiddels uit bericht van JohnV vernomen dat verlenging helaas 
toch niet meer mogelijk is.  

12. eventueel nog ingebrachte agendapunten  

12.1 hout stoken  

Bewonersinbreng fam. H: Hout stoken in open haarden in onze wijk met wellicht relatief oude 
open haarden/houtkachels levert regelmatig veel overlast op. Rook, reuk, roet, aantasting 
ademhalingswegen, ... Zeker bij windstil weer. Wellicht bij weinig houtstokers bekend dat dit 
inderdaad aan de orde is.  

De overlast wordt breed herkend en erkend. Er komen veel meldingen hierover binnen. Wat 
kunnen we doen om overlast te voorkomen?  

JeuL zal navragen of de APV hierin corrigerend kan optreden. Speelt in meerdere 
gemeenten. Maar een harde aanpassing ligt nog niet voor. Tot dusver nog geen juridische 
status (PW) .  

Ook de kwaliteit van het te verstoken hout is van belang. Niet te nat en niet te droog! Vraagt 
wel enige kennis.  

Ook is er het beeld dat in het kader van duurzaamheid hout stoken nog altijd beter is dan 
gasstoken. Maar dit legaliseert niet een slechte verbranding! Toch niet zo milieuvriendelijk als 
men denkt.  

Zijn er technische maatregelen op schoorsteen (filters) of bij de bron mogelijk? Dit nagaan, 
ondermeer bij leveranciers open haarden. Actie bewoner zelf met info naar secretaris.  

Brede info campagne vanuit de gemeente gewenst (Stadskrant), zo nodig meer media erbij 
betrekken. Acties: 
1 Technische mogelijkheden ter bestrijding overlast in kaart brengen (bewoner zelf) 
2 Aandacht in wijknieuwsbrief.  

3 Brede voorlichting en info vanuit gemeente via Stadskrant. Zo nodig pers hierbij betrekken. 
12.2 Blad korven 
Bewonersverzoek IV: Gevraagd wordt om een extra gemeentelijke blad korf bij Leeuwerik. 
Meerdere aanwezigen herkennen de wens.  

JeuL: Het beleid is dat verdeeld over de gemeente er een maximaal aantal blad korven 
geplaatst worden. Er zijn zeer veel verzoeken, nagenoeg bij iedere straat. Niet afdoende 
aantal korven hiervoor ter beschikking. Daarom per gebied een korf. Helaas moet de 
gemeente vaak een geplaatste blad korf weer weghalen omdat deze gebruikt wordt voor het 
dumpen van niet bedoeld materiaal (takken, stronken en zelfs huishoudelijk afval).  

Reguliere procedure: Bewoners kunnen (het beste in september) een verzoek tot plaatsing 
van een blad korf in hun straat indienen. Gemeente beoordeelt aan de hand van een aantal 
criteria of plaatsing mogelijk is. Indien verzoek afgewezen wordt, bestaat de mogelijkheid dat 
bewoner (al dan niet samen met andere bewoners uit de straat) zelf een blad korf maakt en 
plaatst terwijl de gemeente de korf wel komt legen. Dit moet uiteraard dan wel met de 
gemeente zijn afgesproken. Na afwijzing en vòòr plaatsing eigen korf dus wel bij gemeente 
vragen of zij jouw korf willen komen legen.  



Voordeel van particuliere blad korven: In de publieke bakken meer afval dan bladeren 
(misbruik!). In de eigen korven weinig of geen afval. Vraagt om publiciteit in de Stadskrant.  

13. aankondiging eerstvolgend overleg  

Eerstvolgend overleg, waarschijnlijk wederom via TEAMS, staat gepland voor 8 maart 2021 
om 19:30 uur.  

14. Rondvraag  

HH: is bekend dat een stuk van ‘t riool in Broekstraat wordt vervangen? Is de parkeerdruk bij 
Oude Heerlenerweg, Leeuwerik bekend? Bewonersbrief verstuurd. Antwoord: Navragen bij 
mevrouw Daniëlle Scholls, contactpersoon Corio Glana project altijd bereid om hier wat mee 
te doen (graag cc aan secretariaat).  

15. Sluiting  

Onder dankzegging voor ieders bijdrage wordt de vergadering rond 21.30 uur gesloten.  

 


