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

Gehouden op 9 maart 2020 in het diensten centrum. 

Deelnemers: 14 personen in totaal waaronder John Hawinkels als plaatsvervangend 
voorzitter en namens de gemeente Leu Lochs.  

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.   

2. Nog in te brengen agendapunten  

Vastgesteld met drie ingebrachte aanvullende punten.   

3. Notulen voorgaand overleg (13 januari 2020)  

Uitnodiging geplande  brede platformbijeenkomst komt nog. 

Voor het overige: notulen vastgesteld.   

4. Vacature secretaris  

Vacature invulling secretaris loopt nog.  Voorlopige notulist ( Harry Govers) beschikbaar.   

4. Mededelingen gemeente, wijkcoördinator JeuL  

• Trottoir Hoeferlaan 

Kort samengevat. Na inspectie geconstateerd:  Toestand slecht maar NIET onveilig.  

Komt op onderhoudsplan  wegen, met inachtneming bezuinigingsronde gemeente op 
wegonderhoud.  Wellicht Hoeferlaan nog in 2020 maar anders 2021.  

Gemaakte opmerking:  Bij bomenkap ook tegelwerk trottoir controleren.  Bij constatering 
acuut struikelgevaar, direct melden bij gemeente via website.  

• Parkeren rond de basisschool 

“Grijze haren project”. 

Bij renovatieparkeerplaats komen er iets meer plaatsen (7)  maar lost probleem niet op.  

- Terrein naast school privaat eigendom. Juridische procedure gemeente met 
projectontwikkelaar loopt nog. Er is geen alternatief voor extra parkeerplaatsen.  Als 
het terrein terugkomt in handen gemeente  dan op termijn bespreekbaar maar e.e.a. 
vraagt dan om wijziging bestemmingsplan. Kans nihil.  

- Terrein KC 138. 

Nu 15, mogelijk 35 plaatsen. Maar voor ouders te ver weg. Dus risico bij  “aanpassen 
met beperkt effect”. Verder ter plekke bodemvervuiling zodat saneren “een dure grap 
wordt”.   Verder wil koper gebouw naast 138 ook terrein kopen.  

Wat kunnen we als platform. 



Via scholen/klassen ouders proberen te bereiken en wijzen op gevaar voor kinderen en het 
blokkeren van doorgang van  ziekenauto’s met zwaailicht.  

Voorstel:  Nieuwsbrief per klas! Vanuit schoolleiding BLIJVEN herhalen.   Eerdere algemene 
folders of stukje in schoolkrant  hebben niet geholpen. Ondanks uiterste best van BOA’s  
handhaving beperkt of geen effect.  Blijven handhaven omdat gele lijnen genegeerd worden.  
Idee verder uitwerken door bestuur!  

6. Gesprek wethouder Geilen/Wateroverlast 

• Wateroverlast 

Gewillig oor. Petitie door LV aangeboden. Film op website te zien.  

De wateroverlast wordt volledig in kaart gebracht. Eind dit jaar resultaat bekend en wordt in 
voorlichting e.e.a. toegelicht. Ook belangrijk wat men  “zelf kan doen”. Eerstvolgende 
vergadering in mei volgt toelichting hierover  zodat nog dit voorjaar deze inzet gepleegd kan 
worden door bewoners in de eigen tuinen.  De voorlichtingsbijeenkomst wordt via wijkbulletin 
half april gecommuniceerd. In Wijkcentrum is plaats voor circa 80 personen. Tijd : 19.30 uur.  
Gemeente is  te gast voor dit punt.   

• Bomenplan van de Provincie 

Locaties worden door gemeente bekeken ook in onze wijk. Bomen zijn bedoeld als 
bosbeplanting en niet bedoeld voor lanen en bomenrijen langs wegen. 

Vraag: Is voor aanplant en onderhoud subsidie van 1 Euro per boom wel voldoende?  Nee! 
M.a.w. wel mooie woorden maar te weinig geld!  

• Aanvullende opmerkingen van o.a. de gemeente 

Eerste indruk te rigoureus. Echter: Beleid is om zoveel mogelijk bomen te behouden. 
Wildbomen weg, rest blijft. Ook in Park , een van de twee monumentale parken in Nederland, 
zeer rigoureus kapbeeld, maar het blijft een monument. Plan per boom  beoordeeld met 
deskundigen (IVN, Bomenstichting, ,…).  Verder is er na jaar snel een herstel te  zien naar 
basisopzet. Voorbeeld in Munstergeleen  bij GeleenBeek , richting Pater Karel.  Volgens 
deskundigen wordt monumentale status (park plus vijvers)  NIET aangetast. Niets zonder 
overleg/inbreng Rijksmonumentenstichting.  Bomen ouder dan 80 jaar blijven behouden. Voor 
opzetten Parkplan overleg met Waterschap. Twee voorlichtingssessies geweest in 
Ophovernerhof. Jammer: daarna geen verdere communicatie.  Leereffect: Omwonenden 
beter voorbereiden op een dergelijke “kaalslag”. Eerst lelijk om later weer mooi te worden!  
Secretaris platform  krijgt alle relevante brieven van gemeente. Hoe hier mee om te gaan? 
Wellicht goed om aan te reiken bij de activiteitencommissie ( zie 13). 

7. Creatieve sessies vanuit Hogeschool/studenten onderzoeken welzijn bewoners  

Ook in onze wijk door studenten  project voor verbeteren wijk. Jaarlijks traject maar tot dusver 
te weinig of geen terugkoppeling vanuit school/studenten naar wijk. Teleurstellend. Wellicht 
een actie om de studenten als platform uit te nodigen voor terugkoppeling. Contact met 
school en betrokken studenten wordt gelegd. Op agenda toekomstige platformbijeenkomst.  
Bij gemeente zijn onderzoeksresultaten al ingeleverd.  Breed scala aan projecten bij Ger 
Heymans/wethouder Geilen. Ook bij Zo Wonen. Toezegging wethouder: Aangegeven zal 
worden welke projecten met relatief weinig geld op korte termijn aangezet kunnen worden.  

8. Wijkagent 



Weinig nieuws. Wachten op definitieve aanwijzing voor onze wijk. 

9. Buurtpreventieteam 

Het team  uitgebreid met twee leden. Voor Sittard Geleen beeld dat “de buurtveiligheid er 
beter op is geworden” met buurtpreventie.  Incidenten daargelaten.  

Op  19 juni bijeenkomst In de Vief Heringe met alle  betrokken BOA’s , buurtpreventieteams, 
politie i.v.m. 5 jarig bestaan buurtpreventieteam.  

10. Redactieraad Wijkbulletin 

Komt 10 maart weer bij elkaar. Men ervaart weinig of geen respons op uitgebrachte bulletins.  
Aangereikte suggesties: 

- Herhaling van 30KM issue elke uitgave op eenvoudige wijze opnemen. 

- Alle bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente (zoals bomenkap) opnemen. 

- ‘Zwerfvuil dag’ van de gemeente opnemen.  

11. Burgerpeiling gemeente Sittard-Geleen 

Niet aan de orde gekomen 

12. Ingebrachte agendapunten 

• Pand Oude Heerlenerweg 12 

Zie onderstaande mededeling. Vooralsnog Vergunning geweigerd i.v.m. te hoge parkeerdruk.  
Wonen Plus gaat wellicht nieuwe aangepaste vergunning aanvragen.  

• Herdenkingskruis Leyenbroekerweg 

Bewoner Charles Beltjenslaan heeft vergunning verkregen voor verbouwing maar weet niet 
goed wat met herdenkingskruis achter woning. Gemeente wil kruis verplaatsen en vraagt 
platform om locatieadvies. Het kruis werd op 6 mei  1937 ingezegend maar er valt nauwelijks 
meer over het kruis te achterhalen.   Wellicht  bij Bisdom of bij Sittard Historie (kruisen en 
kapellen).  Alternatieve plaats voor kruis? Doorgespeeld naar de activiteitencommissie (zie 
13) Redactieraad onderzoekt ontstaansgeschiedenis kruis. 

• activiteitencommissie 

Vanuit vergadering komt de suggestie om een Activiteiten commissie in het leven te roepen.  
De commissie kan een activiteitenagenda opstellen op basis van eigen ideeën en in de regio 
initiatieven ophalen.  Plan wordt ondersteund door de vergadering. Inmiddels drie personen  
zich hiervoor opgegeven. ( ND, JeanB, JH).  

13. Rondvraag 

-Aandacht voor handhaving bij Vijverweg. Wordt nog steeds veel  te hard gereden.  

-Aandacht voor bomen op Watersleyweg. Zijn er niet te veel bomen gekapt?  Navraag bij IVN 
en Stichting Behoud Kollenberg. 

-Ontwikkelingen Watersley?  Doorschuiven naar volgende bijeenkomst.  

-Bereikbaarheid Stichting Behoud Kollenberg?  Privaatrechtelijke organisatie.  Moeilijk 
bereikbaar ook vanwege de Privacy wet!  



14. Sluiting 

Circa 21 uur sluiting vergadering met dank voor inbreng. 

 

 

Vooraf ingebrachte mededelingen door bestuur (JeanB): 

Stand van zaken gebouw Oude Heerlenerweg 12: de geplande verbouwing tot 15 
zorgappartementen gaat voorlopig niet door omdat de gemeente de vergunning geweigerd 
heeft. De reden hiervoor is de parkeerdruk in de straat. Ik heb hierover met JeuL gebeld. 
2. de verplaatsing van het herdenkingskruis aan de Leyenbroekerweg. Hiervoor werd ik 
gebeld door de bewoner aan de achterzijde van de plaats waar dit kruis staat. Er ligt een 
verbouwingsvergunning voor dit pand (Charles Beltjensweg 27), maar daarvoor moet het 
gedenkkruis herplaatst worden. De gemeente is akkoord en vraagt het wijkplatform mee te 
denken over deze herplaatsing. NB het kruis staat nu onopvallend tussen struiken en bomen 
en is nauwelijks zichtbaar. De gemeente stelt voor te zoeken naar een meer prominente 
plaats. 
 
NB het wordt wel herdenkingskruis genoemd, maar niemand weet wat exact herdacht wordt. 
Het kruis dateert van 1937, maar de reden van plaatsing is niet bekend. 
 

	


