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

Online vergadering via TEAMS gehouden op 9 november 2020 

Deelnemers:  12 personen in totaal waaronder namens de gemeente Jeu Lochs (wijk-
coördinator) en John Vernaus (stadsdeelmanager) en bewoners waaronder vertegen-
woordiging van buurtpreventie en redactieraad; voltallig bestuur en notulist. 

1. Opening 

Voorzitter heet alle aanwezigen welkom met speciaal woord van dank voor de nieuwe 
secretaris Rik Vogels die deze Teams meeting heeft opgezet en zal monitoren. 

2. Nog in te brengen agendapunten 

Aanpak openbaar groen en openbare ruimte. 

3. Notulen vorige bijeenkomst (9 maart 2020) 

Verslag goedgekeurd. 

Aanvulling:  Bericht gemeente: Onderhoud Hoeferlaan komt in uitvoering 1e halfjaar 2021. 
Positieve reacties over datgene wat nu al in uitvoering is. 

4. Mededelingen/terugkoppelingen gemeente 

4.1 Nieuwe stadsdeel manager, John Vernaus, vandaag al deelnemer. Daarnaast ook  voor  
de platforms in  Sittard Zuid, Centrum, Hoogveld en Sanderbout in deze rol actief. Dit geeft 
kansen voor uitwisselen ideeën en ervaringen.   

Binnen gemeente  Sittard-Geleen een tweetal functies:  

 -Strategisch beleidsmedewerker inwonerszaken 

 -Stadsdeelmanager 

Eerdere kennismaking al met wijkplatform Sittard Centrum middels plaatjes. Gehuwd, veel  
doende in maatschappelijk werk o.a. voor scholen in ontwikkelingslanden. 

Zijn benadering: Aan de voorkant creatief zijn maar dan wel tot verdere actie komen.  Voor 
wijkplatform vooruitgeschoven post en vervolgens samen acties ontwikkelen met o.a. de 
thema’s werken, wonen, leren, beleven, ….. Vooral van belang om goed in kaart te brengen 
wie de stakeholders zijn en vervolgens samen verkennen van perspectief voor platform en 
vervolgens deelnemer en relatie naar wijk. Hij wil verbinden en aanjagen. 

Voor wijkplatform taakverdeling tussen de twee  aan wijk gerelateerde gemeente 
medewerkers:  

 -John    Meer in abstracte zin de visie concreet maken 

 -Jeu      De “uitwerker” en “realisator” van het resultaat van de visie.  

4.2 Omgevingsvergunning Leyenbroekerweg 52 (bomenkap Gemma klooster) 

Jeu rapporteert het volgende:  

8 september jongstleden vergunning verleend. Dan 6 weken voor indienen zienswijze. 3 
bezwaarschriften ontvangen. Daardoor in Beroeps- en Bezwaren commissie. Voorlopige 
voorziening is aangevraagd; zaak dient a.s. vrijdag bij rechtbank met naar verwachting 
spoedige uitspraak. Hangende de procedure wordt niet gekapt. Aan de voorkant is zoveel als 



mogelijk de zorgvuldigheid in acht genomen en vervolgtraject krijgt zelfde invulling. Daarom is 
de reguliere gemeentelijke 6 weken beslistermijn verdaagd met naar verwachting verdere 
stappen na jaarwisseling.  

4.3. Nieuwe wijkagent 

Nieuwe wijkagent voor Kollenberg-Leyenbroek-Park is Roy Knez nadat de recent eerder 
benoemde inmiddels de politie heeft verlaten. Roy zal een van de volgende vergaderingen 
aanwezig zijn.  

De Politie Westelijke Mijnstreek is te volgen via Instagram en FaceBook. 

Contactpersonen handhaving: Anouk van der Mullen (vooral voor onze wijk) en Frank Brink 
(meer richting Limbricht).  

5. Buurtpreventieteams, stand van zaken 

5.1. Mountainbike routes  

Rapportage van JK: 

1e halfjaar relatief weinig  maar toch wel gelopen i.v.m. lock down.  Maar niet in kleding om 
minder of niet op te vallen.  Aantal zaken opgepakt waaronder aanpassing mountainbike 
route.  Ondermeer enkele wegen weggestreept waaronder naar Rode Loper, langs school. 
Verlegging stukje Strikswegske nog niet gerealiseerd. Overleg  over alternatieve route (o.a. 
met dienst verkeer van gemeente) loopt nog. Wat moeizaam i.v.m. Corona tijd.  Toch al mooi 
resultaat!  

Ook JD (aangeschoven tijdens rondvraag) wordt dank gezegd voor zijn inzet bij dit traject.  

JD meldt verder dat zeer binnenkort  bij Middenweg op gevaarlijke donkere plek op verzoek 
vier extra lichtmasten geplaatst worden. Complimenten aan gemeente.  

Nu preventieteam weer voluit aan de slag waarbij regelmatig e.e.a. valt te melden. Lopen nu 
ook stukje Ophoven omdat daar problemen zijn.  

Altijd nieuwe leden preventieteam welkom. Nu 17 mensen maar liever 15 teams met 30 
mensen.  

5.2. Inzet smileys (te hard rijden) 

Nog weinig mee gedaan. Het wachten is op verdere stappen. 

In andere wijk is na verzoek via wijkagent gevraagde inzet laserpistoolcontrole gehonoreerd.  
Aanvraag zal concreet gemaakt moeten worden bij wijkagent.  

Reactie Jeu: Politie terughoudend maar zeker aanzetten.  

Concrete zorgpunten: 

-Vijverweg, Molenweg: Nu vanwege werkzaamheden afgesloten. Wacht dus op later moment. 
Maar op plaatsen  snelheden van meer dan  100km/h. Verder daar elke dag 3 scooters welke 
levensgevaarlijke situaties veroorzaken.   

-Kapellerweg (komend van Windraak richting Doolweg):  Gevaarlijke scooter manoeuvres. Op 
werkdagen, vast tijdstip, meestal rond 16 uur.   

-Molenaarslaan:  Motor rijdt  veel te hard van een van de bewoners (zoon) .  



-Heerlenerweg: Ook daar veel te hard gereden. Levensgevaarlijk met overstekende kinderen. 
Zijn hier geen structurele maatregelen nodig?  Bijv. het zetten van flitspalen. Nagaan of er en 
waar er budget is.  Inbreng Jan D: Met metingen gebleken dat voor 85%  de snelheden 
gemiddeld  onder de 56 km/m zijn dus als geheel valt het mee maar juist de andere 15% zijn 
de boosdoeners met excessen. En daarom bespreektraject doorzetten! 

Afspraak:  Met direct betrokkenen separaat nader overleg: BO/JH/RikV/YolandaH/JeuL 
/JohnV. Wellicht aangevuld met anderen van gemeente.  

 JohnV neemt actie.  Aandragen e-mailadressen!  

6. Van infobulletin naar Digitale Nieuwsbrief samen met 

7. Website oud en nieuw 

Het bestuur wil stoppen met het Infobulletin welke 3 keer per jaar wordt bezorgd en heeft 
besloten over te stappen op digitale informatieverstrekking omdat vooral de dynamiek en de 
informatie-stroom vraagt om grotere frequentie van berichtgeving.  Dit middels e-mailing met 
digitale nieuwsbrief  en nieuwe website.  

Voor de niet digitale oudere wijkbewoners zal een gedrukt/geprint exemplaar van de Digitale 
Nieuwsbrief beschikbaar zijn. Inventarisatie hoeveel en welke bewoners dit betreft, zal 
bepalend zijn voor de keuze voor afhaalpunten of huis aan huis bezorging. Uiteraard hiervoor 
melding per telefoon of briefje inzetten. 

Aantal beschikbare e-mail adressen zal drastisch uitgebreid moeten worden (lastige klus), 
combinatie met website is zeker nodig. 

Er ontstond enige discussie in hoeverre het verstandig is dat het bestuur zonder 
ruggenspraak met wijkbewoners en/of redactie van bulletin tot dit besluit is gekomen.  

De financiële middelen zijn ontoereikend voor een En-En keuze. 

Verder opgemerkt dat de nieuwe website de mogelijkheid biedt om ‘polls’  in te zetten voor 
inventarisatie van meningen. 

Andere opmerking: het Infobulletin is ‘het smoel’ van de wijk. 

Uiteindelijk besloten om verdere aanpak even te parkeren en met redactieraad en 
belangstellende  anderen in petit-comité e.e.a. nader te bespreken. 

8. Eventueel nog ingebrachte agendapunten 

Openbaar Groen en Openbare Ruimte  

Raadsbreed is aangezet dat de in verleden vanuit de financiële positie noodzakelijke keuze 
voor een LAAG  kwaliteitsniveau in onderhoud openbare ruimte en openbaar groen in 2021 
en verder kan worden verhoogd naar niveau BASIS en op enkele e plaatsen (centra) naar 
HOOG. De raad moet nog wel hiervoor een formeel besluit nemen.  

NB: LAAG is een onderhoudsniveau waarbij enkel het voorkomen van structurele extra 
kapitaalskosten aan de orde is.  BASIS is een “netjes houden” niveau. HOOG is een 
uitnodigend niveau i.v.m. toeristische aantrekkingskracht.  

De wijze waarop en wanneer dit in 2021 gaat lopen  wordt in wijkbeheerplannen, welke 
terugkomen, nader uitgewerkt. Het wijkplatform zal hierover in kennis gesteld worden.  



De vraag in hoeverre met zelfwerkzaamheid in de wijk het bij de gemeente hiermee 
bespaarde geld kan terugvloeien naar de wijk zelf voor andere projecten (meer dan een fooi 
van een paar honderd Euro) wordt positief ontvangen. Maar vraagt nadere uitwerking. JohnV 
zal hierover met HarryG  een afspraak maken om e.e.a. in kaart te brengen.  

9. Rondvraag 

Ingebrachte punten: 

9.1 Volgende keer stand van zaken lopend project over wateroverlast agenderen. 

9.2  Leerlingen van Zuyd Hogeschool doen narratief onderzoek en zijn “digitaal” de wijk 
ingetrokken om middels enquête meer info over de wijk en de tevredenheid in wijk te 
inventariseren. Onderzoek zal 2 a 3 jaar duren. De verhalen zullen input zijn voor item in 
museum.  

9.3 In het kader van beheer gebouwen bekijkt gemeente huidig gebruik WoCo aan de 
Vijverweg. Bredere inzet en toekomst bestendigheid. Meervoudig gebruik o.a. met Fanfare 
kan een betere exploitatiepositie opleveren.   

9.4 Van Jeu de vraag hoe de communicatie over het Corio Glana project  loopt. 

Met bewonersbrief, inloopmiddag (zodra dit Corona-veilig kan), telefoonnummer, goede 
bebording  …. zeer positief! Altijd bereikbaar, korte lijnen, goede terugkoppeling. Signaal zal 
worden teruggekoppeld naar degenen die dit verzorgen. Ook de aanvankelijke onrust over 
afsluiten Vijverweg  prima opgepakt. Aanpak in gedeelten met by passes. Zodat de huizen 
van bewoners met auto bereikbaar blijven. Af en toe een beetje modderpoel zal niet te 
voorkomen zijn.  

9.5 N.a.v. vraag JeanB koppelt JeuL terug dat voor het pand Oude Heerlenerweg 12 z.i. een 
gewijzigde vergunning loopt. Nadere informatie over actuele  stand van zaken komt.  

10. Sluiting 

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


