Rubricering Bewonersinput
(geanonimiseerd)
Categorie:
Betrokkenen

Deze rubricering is gemaakt op basis van de
ingezonden reacties aangevuld met de input van
de webinar van 13 april 2021.
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1 Parkeergelegenheid bij bruiloft en begrafenis
moet gewaarborgd blijven zolang de kerk deze
diensten nog levert.

Het plein zal ook in de toekomst bv de kermis of
wijkontmoetingsdag moeten kunnen faciliteren
tenzij er een evenemententerreintje komt langs
de jan Steenstraat

Het plein ligt in de kern van het dorp maar bied
geen faciliteiten voor buurtbewoners om samen
te komen; denk aan bankjes maar zeker ook
prullenbakken.

Er is gesproken over een milieuparkje op het
plein, hoewel ik het plan ambieer vraag ik me of
we niet te veel van het plein verwachten?
Wellicht dat de rembrandstraat hier een betere
locatie voor is. Gezien hier al een brede
groenstrook aanwezig is.

Overlast preventie. Ik snap héél goed dat mijn
idee het overlast weer zal laten toenemen, maar
de jeugd moet wel ruimte krijgen om ergen te
kunnen rondhangen. Wellicht dat er elders in de
wijk OF in de gemeente aangewezen plekken
kunnen komen waar de jeugd "ongestoord" kan
hangen en kuiten. Maar daar moeten dan ook
genoeg faciliteiten om bv de rommel kwijt te
kunnen. Op dit moment staan ze veelal in de Van
Ostadestraat en bij Aan het Broek bij het
speeltuintje.

Meer groen. Beter groen. Het plein is vooral een
betonplaat gescheiden door gele varkensruggen
en afgekaderd met te grote bloembakken waar
niet veel in groeit gezien het geen toegang heeft
tot bodemwater. In mijn hoofd heb ik een idee
maar het uitwerken hiervan vind ik lastig.
Hieronder die ik een poging daartoe. (Zie ook
bijlage)

Stel dat je op het plein een rotonde maakt met
uitneembare paaltjes. Zodat ik geval van kermis,
begrafenis, bruiloft, wijkontmoetingsdag, enz enz
deze uitgenomen kunnen worden zodat het 1
geheel wordt. Aan de voorzijde van het plein kan
je zoals nu het plein oprijden en dan in 1 richting
om de rotonde rijden. Langs deze rijbaan komen
bomen en lage struiken maar wél struiken die
bijdragen aan de biodiversiteit. Wellicht in
overleg met stichting Plök. Binnen de rotonde
zou de betonplaat vervangen kunnen worden met
honinggraad stenen waardoor het regenwater
zijn weg kan vinden in de bodem i.p.v. in het
riool. Wellicht ook hier een enkele boom of de
paal waar jaarlijks de kerstboomverlichting aan
wordt gehangen.

2 Niets veranderen

plein behouden voor Kerkbezoek, begraffenissen ,
feestdagen, kermis en voor de jeugd.

nvt

nvt

Vergroen het plein, maak er een parkachtige
omgeving van met bomen die in de zomer
schaduw geven. Een deel wilde tuin met
bijvoorbeeld bijenkasten zou erg mooi zijn. Een
mooi voorbeeld is m.i. het park aan Vrangendael Broeksittarderweg.
Waarom? Het plein “verbroedert” niet, het is
geen centrale plek voor ontmoeting tussen oud
en nieuw Broek-Sittard. Het plein zorgt voor
hangjongerenoverlast, voor zwerfvuil. Het plein
past niet meer in de huidige milieudoelstellingen
wat warmteopslag en waterafvoer betreft.

Het plein “In den camp” geeft een “utilitaire”
indruk. Het is vierkant en geasfalteerd. Het heeft
zijn functie als parkeer- en evenemententerrrein
grotendeels verloren. Het is geen rustpunt of
verbindende schakel in de wijk, het is niet groen.

3 Creëer aan het plein een aantal veilige
parkeerplaatsen voor de parkeer-overloop uit de
straat Achter de kerk.
Waarom? De parkeerruimte in Achter de kerk is
beperkt. De straat is doodlopend en zeer smal.
Zeer waarschijnlijk gaat informele parkeerruimte
voor 5 auto’s binnenkort verloren. (Langdurig)
parkeren op het huidige plein “In den Camp”
heeft in het verleden geleid tot molestatie van
voertuigen.

toelichting

Functie van het plein

Maak na de verplaatsing van de ingang van Achter de kerk van deze straat
een woonerf en plaats er verkeervertragende bloembakken. Geef de
nieuwe maximumsnelheid van 15 km/uur duidelijk aan.
Waarom? De straat was van oorsprong zeer smal (uit de paard-en-wagentijd). Er staan vooral aan het begin van de straat tot aan huisnummer 22
een aantal huizen zeer dicht bij de straat. Hun voordeuren of poorten
grenzen direct aan de straat! Het rechte karakter van de straat na
huisnummer 10 nodigt regelmatig uit tot zeer hard rijden, wat voor
aanzienlijke verkeersonveiligheid en geluidsoverlast zorgt. Persoonlijk ben
ik aangereden door een auto bij het binnenstappen van m’n huis. De
maximumsnelheid wordt vaak ter hoogte van huisnummer 22 behaald. De
straat is hier slechts 4,50 meter breed. Plaats hier naast de gevel van
huisnummer 22 een tweetal bloembakken van 1x1 meter. Daardoor blijft
de minimumbreedte van 3.00 meter gegarandeerd.
Ik zal de verzorging van die bloembakken graag vrijwillig op me nemen.

4 Zorg voor voldoende parkeer gelegenheid
5 behouden
6 Behoud van de (parkeer) functie
Vakkenindeling maken om te parkeren
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Geen overlast van jongeren
verleggen van de inrit/uitrit van het plein om hard inrijden en uitrijden te In stand houden van parkeer en
voorkomen
evenementenplein
Een ontwerp dat past bij een oude dorpskern,
gezellige warme aankleding met veel groen.

7
8 Ruimte voor markten, bverenigingen, cafébezoek

aandacht voor onderhoud groen en
snoeiwerkzaamheden
In dit schrijven genoemde personen zijn
uitsluitend kwaadwilende manupulerende
personen en dus een maatschappelijk gezwel

10

12 Laat het een parkeerplaats, maar sluit het
compleet af. Plaats de hefboom en geef
omwonenden een toegangskaart/munt Zorg dat
bij de frituur vldoende munten zijn voor de
klanten om te parkeren.
13 Het aantal parkeerplekken MOET gehandhaafd
blijven. Dat dit nodig is is gebleken dat sinds de
halvering van het plein de hele straat voordurend
volgeparkeerd staat. (mensen hebben geen
andere keuze. Deze auto's staandan in
overtreding omdat het geen parkeervakken
betreft. Rekening houden met meer gezinnen
met meerdere auto's. Bij uitvaarten (buiten
corona) stonden al vaker kerkbezoekers met hun
auto op mijn oprit. Zorg voor voldoende
parkeergelegenheid zodat dit niet kan gebeuren.

Er voor zorg dragen dat het fatsoendelijk wordt
opgelost.
rekening houden met de mensen die in de buurt
wonen.
gemaakte afspraken nakomen. Zie verslag
wijkplatform van 15 juni 2020
Paaltje is maar niks.
Tijdelijk 3 maanden camera ophangen

Ophangen van echte camera, o0treden tegen
dealers etc.
Veiligheid op het plein garanderen, geen overlast.
Hang camera's op om de veiligheid te
waarborgen. Het gaat niet alleen om haar maar
om alle bewoners.
Handhaven is echt nodig
Kun je voorkomen dat bussen langs het plein
parkeren?
handhaven, handhaven, handhaven

ruimte creëren

9

11 Parkeren is problematisch

Verplaats de ingang van de straat Achter de kerk
via een “slinger” over het plein, zodat deze een
kruispunt gaat vormen met In den Camp en de
Pastoor Mulderstraat.
Waarom? De T-splitsing In den Camp – Achter de
kerk is door de muur bij de pastorie
onoverzichtelijk. Diverse ongelukken zijn hier
gebeurd. Vaak wordt de ingang van de straat niet
gezien door verkeer komend vanaf de kruising In
den Camp - Kerkstraat, waardoor geen voorrang
verleend wordt.

Geen voorstander van inrit plein in verlengde pastoor Mulderstraat. Om
hard op en afrijden te voorkomen
Op- en afrit aan de zijkant van het plein

De mogelijkheid om ooit weer een kleine kermis
c.q. activiteit te kunnen organiseren moet
behouden blijven.

aandacht voor standplaats voor venters op deze
locatie, seizoensevenementen als een kerstmarkt,
rommelmarkt.

De locatie van de glasbak heeft altijd rotzooi om
zich heen aandacht hier voor , en hier zouden ook
nog bakken bijkomen.
Als er een klein milieuwparkje komt dan zal dat
Hang een camera op
meer rotzooi aantrekken Nu staat er regelmatig
andere rotzooi bijgedumpt. Ik kijk daar vervolgens
tegen aan. Ook wordt mijn huis hierdor minder
waard.
Geen voorstander van Recycle parkje
In mijn ogen is afsluitren de enige mogelijkheid
om de veiligheid te waarborgen.

Groen is niet de oplossing wel de mooiste

Ik ben ner wel een voorstander van dat de
jongeren ook ergens een plek krijgen waar ze
samen kunnen komen.

Het groene oerwoud naast nr 13 weghalen omdat Nadruk leggen op niet wat niet meer is, maar op
ze zich dan niet meer kunnen verschuilen/
de mogelijkheden die er zijn.
samenscholen achter het hoge groen

14 Mensen moeten nu over de straat (in de Camp)
lopen omdat auto's die anders op het plein
geparkeerd staan , nu in de straat staan
geparkeerd. (in overtreding)
Meer parkeervakken

15 Graag parkeervakken voor de deur zodat ook in
de straat meer geparkeerd kan worden.
Kamerverhuur (12) iedere huurder heeft zijn
eigen auto, parkeercapaciteit op het plein
behouden Problemen met parkeren
bezorgauto(s) frituur. Klanten parkeren nu in
verbod gedeelte.
16 In de camp is Flessenhals, graag iets doen aan
parkeren in combinatie met veilig gebruik van de
weg/trottoir
Momenteel weinig pp op het plein
1 of 2 parkeervakken voor de bezorgdienst
17 Verschuif de blokken verder richting het groen
Plaats bij de afrit van het plein een drempel zodat er niet hard op en
zodat er meer parkeer capaciteit is.
afgereden kan worden.
18
19
20

Kermisplein behouden als functie Kermisplein.

Doordat één iemand klaagt wordt de helft van het
plein afgesloten en moet de buurt elders de auto
neerzetten, waar geen parkeerplekken zijn. Alleen
parkeren in de vakken werkt niet. Stoep is
onveilig. Gevraagd wordt voor meer inzet
handhaving en veiligheid.
Voorstander van faciliteren plein afvalbak en
banken voor de jongeren.

Jongeren zijn best aanspreekbaar, maar
veroorzaken ook overlast. Frequenter toezicht
van politie en handhaving wordt gevraagd.
Cameratoezicht

Handhaven, niet alleen overdag, maar ook 's
avonds

Groen op het plein moet beter onderhouden
worden, nu ziet het vaak armzalig uit. Maak
parkeervakken hier zodat er goed geparkeerd kan
worden.
Plein inrichten met groen wordt een stortplaats.
Graag kleinere bomen.
Kort houden en bodembedekkers
Begroeiing wordt niet onderhouden.
Hoe meer groen, hoe meer kansen om zich te
verschuilen.

bewoner is ontevreden over de gemeentelijke
aanpak, vind dat het hele dorp iets mag vinden
van het plein en overweegt een handtekeningen
actie (uitgebreide brief)
Wijkagent meer zichtbaarder
2e inrit bij dode hoek (inde Camp 13)
Jongeren zijn aanspreekbaar maar maken
inderdaad ook geluidsoverslast (muziek en
draainede motoren. Inzet handhaving en
straatcoaches.
Jongeren een vaste plek geven en gunnen

De winkel in de van Ostadestraat veroorzaakt veel
overlast ook door rondhangende jongeren ook
buiten de avondklok. Graag hier aandacht voor
vanuit politie en handhaving

Kermis en wijkontmoetingsdag mag niet
verdwijnen

Straatcoach en met de jongeren in dialoog gaan

Broeksittard is een oud dorp, met veel
karakteristieke panden.
Broeksittard is het enige kerkdorp binnen de
grenzen van Sittard.
Het kerkplein is centraal in het dorp gelegen.
Passend bij deze vaststelling is het transformeren
van het plein naar een “ouderwets” dorpsplein.

Algemene zaken
Zeker nu zoveel mensen, door Corona
gedwongen, aan het fietsen of wandelen zijn
geslagen, is het de moeite waard om in breder
perspectief te bekijken wat gedaan kan worden.
Daarbij denken wij aan het maken van een
fiets/wandelroute, die voert langs het dorpsplein.

Daarbij denk ik aan de navolgende elementen:
-Beklinkering in plaats van asfalt;
-Centraal op het plein een boom of een
waterpomp;
-Om het plein leibomen;
-Passende verlichting.

Komende vanuit de stad, is er al de Sint Rosa
Route (memoriebos, vis het Duuster Gats naar de
Lahrweg, en dan richting Hillesberg).
Ter hoogte van de Arnoldusdreef kan dan linksaf
gebogen worden, via het pad Haagsittard, over de
Wehrerweg naar de grote Kemperkoul.
Dan via Achter de Hoven richting begraafplaats,
rechts naar klooster, kerk en kerkplein, en vanuit
In de Camp rechtdoor een aansluiting maken op
de Rode Beek.

Uiteraard moet aandacht worden besteed aan het
bekende probleem van de dealende jongeren op
het plein.
Om die te weren, staan er nu varkensruggen. Dat
kan geen bestendige situatie zijn.
Ons idee is het om het plein te omzomen door
(lage) bossages, waarbij aan één kant van het
plein een poort wordt gemaakt.
De gedachte is dat de poort opent door
nummerplaatherkenning, en aldus toegang geeft
tot het plein.
Dat houdt effectief de dealers buiten, en zorgt

Ter hoogte van de Rode Beek kan dan worden
aangesloten op het aanwezige netwerk van
wegen en paden (richting Schwienswei of richting
Schinveld).

