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Nieuw college van
burgemeester en wethouders
Woensdagavond 13 juli
zijn de wethouders van
het nieuwe college van de
gemeente Sittard-Geleen
officieel beëdigd. Het nieuwe
college telt vijf wethouders.
Judith Bühler (CDA), Leon
Geilen (gob), Andries
Houtakkers (CDA), Yvonne
Salvino-Meijer (gob) en Ivo
Tillie (gob) vormen samen
met burgemeester Hans
Verheijen het college.
De coalitiepartijen gob en CDA kiezen er
nu voor om vijf voltijd dienstverbanden
aan wethouders in te vullen, eigenlijk
zouden dit er zes moeten zijn. Partijen
die de uitvoeringsafspraken willen
steunen én aan de basisvoorwaarden
van het (in)formatieproces kunnen
voldoen, hebben de mogelijkheid om
volwaardig aan te sluiten.
Na 100 dagen maken gob en CDA
de balans op. Hebben zich dan geen
partijen gemeld om aan te sluiten bij

Het nieuwe college van B&W met v.l.n.r. gemeentesecretaris John Heesen, wethouder Yvonne Salvino-Meijer, wethouder
Andries Houtakkers, burgemeester Hans Verheijen, wethouder Leon Geilen, wethouder Judith Bühler en wethouder Ivo Tillie.

de coalitie? Dan wordt bekeken of het
nodig is het aantal wethouders uit te
breiden. Daarbij wordt ook gekeken
naar de werkdruk en de mate waarin
de wethouders ruimte hebben om
Sittard-Geleen te vertegenwoordigen in
regionale en landelijke samenwerkingsverbanden en netwerken.

TIPS

Sittard-Geleen

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad
bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan.
Het college van burgemeester en wethouders bereidt de hoofdlijnen voor en
voert de besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester en wethouders
hebben ieder hun eigen taakgebied (portefeuille). De wethouder komt op voor
de belangen van zijn of haar taakgebied. De gemeentesecretaris adviseert het
college van burgemeester en wethouders. Lees verder op pagina 6.

BEZOEKERSGIDS 2022

Buurtbemiddeling

RivierPark Maasvallei

Blaffende honden, harde muziek of
vervelend geparkeerde auto’s. Het is soms
moeilijk om buren aan te spreken op
gedrag waar u zich aan ergert. Komt u er
zelf niet uit? Buurtbemiddeling Westelijke
Mijnstreek heeft tips om het gesprek aan
te gaan!
 www.buurtbemiddeling-wm.nl

Wat heeft RivierPark Maasvallei allemaal te bieden?
Het antwoord vindt u in de nieuwe bezoekersgids
2022. De praktische gids is gratis en bevat naast info
over wandelen, fietsen, waterbeleving en veerponten
ook tips voor picknickplekken of activiteiten voor elk
seizoen. Haal uw exemplaar in een van de toeristische
infokantoren of lees hem digitaal via
 www.rivierparkmaasvallei.nl
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UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeente wil de
voormalige sport- en
zwemlocatie aan de
Sportcentrumlaan in
Sittard (het voormalige
CIOS-terrein) graag
duurzaam ontwikkelen.
Onderdeel van deze locatie
aan de Sportcentrumlaan
is zwembad De Nieuwe
Hateboer.

Oude sport- en zwemlocatie
verdient nieuwe invulling
Naast het zwembad ligt er nog een
klimtoren in het gebied. Het vroegere
hotel, de sporthallen en studentenflats
zijn met de grond gelijk gemaakt. En
het tenniscomplex en de sportvelden
worden niet meer onderhouden. Wat
te doen met dit terrein dat grenst aan
natuurgebied De Schwienswei?
Samen met de omgeving is een natuuren landschapsvisie opgesteld. Hierin
staan twee mogelijke richtingen voor
duurzame ontwikkeling van het gebied.
Bewonersactiegroep Wij Schwienswei
presenteerde eind 2021 nog een derde
mogelijke variant. Het college heeft
gezegd aan de uitwerking hiervan te
willen meewerken.

In juli sprak de raad tijdens de Ronde
over de (voorlopige) randvoorwaarden
voor uitwerking van die verschillende
varianten: wat mag wel en niet op deze
plek? “Het is belangrijk dat er kaders
komen”, zegt een raadslid. Maar de
raad wil ook iets te kiezen hebben:
“Meerdere varianten moeten aan ons
worden voorgelegd.”
Aan het begin van de Ronde kregen
sprekers van belangengroepen kort
het woord. “Geen bebouwing op het
ESCS-terrein, dit is het laatste stukje
grond geschikt voor natuur”, vindt één
van hen. Natuurorganisaties en ook
de buurt zijn bang dat ontwikkelingen
zoals een vakantiepark voor overlast

GOED OM TE WETEN

en schade gaan zorgen. “Denk goed
na over de gevolgen voor de natuur en
leefbaarheid.” Deze mensen hebben
weinig vertrouwen in de gemeente.
De spreker van Wij Schwienswei stelt
dan ook voor om het vertrouwen te
herstellen door pas een beslissing
over het gebied te nemen nadat de
Toekomstvisie 2030 is uitgewerkt in een
Omgevingsvisie. Hij voert het woord
namens alle mensen die de petitie
tegen het vakantiepark tekenden.
De projectontwikkelaar legt uit dat het
niet om een groot naar binnen gekeerd
park gaat, maar juist om een groen
eco-leisure park met grote meerwaarde
voor de gemeente. “Het is een grote

kans dat een ontwikkelaar in het terrein
wil investeren”, vindt een raadslid. “Het
gebied kan er niet bij blijven liggen zoals
nu”, zegt een ander. “Maar blijf af van de
groene Schwienswei.” Veel fracties vinden het belangrijk de mooie natuur hier
te beschermen. Er zijn nog veel vragen.
Bijvoorbeeld om hoeveel vakantiehuisjes
en extra bezoekers het gaat.
Hoewel zich een meerderheid aftekent
voor de realisatie van een vakantiepark
op de voormalige zwem- en sportlocatie,
vindt de raad het nog te vroeg om nu al
een beslissing te nemen en stelt voor
om hiermee te wachten tot de derde
variant (natuur, cultuur en zwembad) is
uitgewerkt.

SPAUBEEKLAAN GELEEN

Nieuwe opstelstrook
voor parkeerplaats
Parc Glana
Op het terrein van Parc Glana in Geleen heeft Zuyderland
naast negen nieuwe zorgwoningen ook een nieuw
hospice gebouwd. Het voormalige hospice Daniken, aan
de Lienaertsstraat, voldeed niet meer aan de eisen van
deze tijd. Bij het nieuwe hospice en de zorgwoningen
is een parkeerplaats aangelegd. Deze was eerst alleen
bereikbaar vanuit de richting Geleen. Sinds kort is deze
ook bereikbaar voor verkeer uit Spaubeek. Hiervoor zijn
aan de Spaubeeklaan een inrit en opstelstrook gemaakt.
Bezoekers kunnen via de opstelstrook linksaf
de parkeerplaats op.
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Stand van zaken
Sportpark Glanerbrook
Over hoe het nieuwe Sportpark Glanerbrook er uit moet komen te zien, hebben veel mensen al
meegedacht: omwonenden, verenigingen, maar ook andere gebruikers van het gebouw en het
Burgemeester Damenpark. De ontwerpers hebben vervolgens in een voorlopig ontwerp zoveel
mogelijk rekening gehouden met alle wensen en ideeën. Inmiddels is duidelijk dat de ambitie en
het beschikbare budget nog ver uit elkaar liggen. Met andere woorden, om tot een definitief ontwerp te komen, moet nog een aantal keuzes worden gemaakt. Hierover vindt overleg plaats met
de gemeenteraad, om te bekijken of en hoe zaken in het ontwerp kunnen worden aangepast.
Stijgende kosten
“De inbreng vanuit de omgeving was
heel goed”, geeft projectadviseur Marc
Vierboom aan. “Maar samen ontwerpen betekent ook wat voor de kosten.
Tel daarbij op dat de ambities voor het
project hoog zijn. Een energieneutraal
zwem-, sport- en schaatscomplex dat
opgaat in de parkachtige omgeving, dat
is nogal wat. En we hebben sinds vorig
jaar ook nog eens te maken met snel
stijgende prijzen van materialen en een

personeelstekort.” Op verzoek van de gemeenteraad onderzoekt het projectteam
dus waar nog mogelijke besparingen en
extra financieringsmogelijkheden liggen.

Nieuwe fase
In november neemt de gemeenteraad
een beslissing over het voorlopig
ontwerp. Fase 1 en 2 van het
ontwerpproces zijn dan doorlopen.
Daarmee zijn we op de helft.
Ondertussen zijn na een aanbesteding

“We blijven feeling
houden met de
omgeving en
informatie delen.”

al een bouwkundig aannemer en een
installatie-aannemer geselecteerd. Zij
gaan meedenken over het ontwerp. Na
de fase van het definitieve ontwerp volgt
de uitvoeringsfase. Voorbereidende
werkzaamheden vinden wel al plaats,
denk hierbij aan de aanvraag van een
kapvergunning en de voorbereidingen
voor het verleggen van de Keutelbeek
en leidingen. Ook de procedure om het
bestemmingsplan te wijzigen loopt.

Input blijven meenemen
“We blijven feeling houden met de
omgeving en informatie delen”, belooft
omgevingsmanager Mirjam RoordaKnape. “Maar het grote input leveren
is voorbij. Ik zie het als mijn taak om
opgehaalde ideeën en wensen in te
brengen. Om steeds te kijken: wat doet
het bouwteam ermee? Vergeten we
niets? Zo houden we elkaar scherp.”

Infocentrum en expo Glanerbrook geopend!
In het nieuwe infocentrum geven bouwmodellen, filmpjes en tekeningen een
beeld van het nieuwe Sportpark Glanerbrook. Met de expo gaat u terug in de
tijd. Oude beelden en verhalen halen herinneringen boven. Aan talloze sportieve,
muzikale en ontspannende momenten in 90 jaar Burgemeester Damenpark. Nu
nog op afspraak, mail naar: glanerbrook@sittard-geleen.nl. Na de zomervakantie
op vaste dagen/tijden te bezoeken, op de parkeerplaats bij Glanerbrook.
 www.metsittardgeleen.nl/glanerbrook
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“Iedereen doet mee”
Dit is niet zomaar een uitspraak. Het is een afspraak uit
het verdrag van de Verenigde Naties en de ‘Wet gelijke
behandeling handicap of chronische ziekte'. Ook de
gemeente Sittard-Geleen wil werken aan een samenleving
waarin iedereen kan meedoen. Met of zonder beperking. Dat
noemen we een ‘inclusieve samenleving’. Hoe doen we dat?
Dat leggen we uit in De Lokale Inclusie Agenda (LIA). En
we staan er niet alleen voor. De Commissie Sittard-Geleen
Inclusief (CSGI) helpt ons bij het maken van de LIA.

De commissie bestaat uit leden van de
Wmo-raad Sittard-Geleen, leden van
de Adviesraad CG-beleid (chronisch
zieken- en gehandicaptenbeleid) en
ervaringsdeskundigen. Het motto
‘Niets over ons zónder ons’ is de
basis voor de LIA. In 2020 heeft de
gemeenteraad de LIA vastgesteld.
De afgelopen tijd hebben we al hard
gewerkt aan inclusie. Toch is er meer
tijd nodig om een inclusieve gemeente
te worden. Niet alleen de gemeente
en CSGI kunnen het verschil maken, u
kunt dat ook!

Wat kunt u zelf doen?
We kunnen allemaal bijdragen aan een
inclusieve gemeente. Dat kan al met
hele kleine dingen. Zet u bijvoorbeeld
iets op de stoep? Let dan op dat er
genoeg ruimte is om langs te lopen.
Plaats niks op markeringen voor

blinden zoals ribbeltegels. Geef ruimte
aan mensen met een hulpmiddel. En
geef gevaarlijke zaken in de openbare
ruimte, zoals losliggende stoeptegels,
door via BuitenBeter (app) of
telefoonnummer 14 046. Samen
kunnen we al veel betekenen, gewoon
met wat extra aandacht voor elkaar.

Aanmelden Commissie
Sittard-Geleen Inclusief
Heeft u ervaring? Of vakkennis over
‘meedoen met een beperking’?
En wilt u ook een steentje bijdragen?
Wij vinden het altijd fijn als mensen
hun deskundigheid delen.
Dat mag voor één keer, maar ook
vaker door lid te worden van een
werkgroep. Wilt u meer informatie?
Of wilt u zich aanmelden? Neem dan
contact op met Herman Evers via
herman.evers@me.com.

MIJN….DANK AAN ROSA VAN LIMA
Al meer dan 350 jaar trekt traditiegetrouw op de
laatste zondag van augustus de Sint-Rosaprocessie
naar de Sint-Rosakapel op de Kollenberg. Een
processie die in het teken staat van ‘bedanken’ in de
breedste zin van het woord, en samen Rosa van Lima
te eren. Sint-Rosa van Lima speelde een grote rol in
de vrijwaring van een grote pandemie.
De komende editie van de Sint-Rosaprocessie is extra
bijzonder. Na twee bewogen jaren, met in 2020 een
stille en in 2021 een sobere Sint-Rosaprocessie, is dit
de grootste processie sinds lange tijd. De processie
wordt begeleid door deken Mgr. Rob Merkx.
De Sint-Rosaprocessie vertrekt zondag 28 augustus
om 10.15 uur vanuit de Sint-Michielskerk op de Markt
in Sittard richting de Sint-Rosakapel op de Kollenberg.
Sint-Rosa is er voor iedereen, van jong tot oud. Kom
alleen of samen en loop mee in de processie!
 www.sintrosasittard.nl

Meer informatie
over de LIA
Op  www.sittard-geleen.nl
(zoekwoord: inclusie) vindt u
de Lokale Inclusie Agenda
van de gemeente.

Samen
voor een
inclusieve
gemeente!
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Beleefmiddag
‘samen op pad’
op 21 september

Gaat u mee, ‘samen op pad’? Op woensdag 21
september, Wereld Alzheimer Dag, organiseert
Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek samen
met partners, waaronder de gemeente, een
bijzondere beleefmiddag in het Fortunastadion.
Het draait dan om het thema dementie (waaronder
Alzheimer). Een interactieve middag speciaal voor
mensen met (beginnende) geheugenproblemen,
hun naasten en andere belangstellenden uit de
Westelijke Mijnstreek.

“Gaat u mee,
'samen op pad'?”
Interactieve middag
U gaat tussen 16.00 en 19.00 uur ‘samen op
pad’. Wat dacht u van een workshop stoelyoga of
bewegen? Een lezing ‘je bent zelf het medicijn’?
Of samen herinneringen ophalen bij Football
memories? En weet u dat er veel organisaties zijn
die u kunnen helpen bij het prettig wonen en op
pad gaan ondanks dementie? Kortom, een middag
met lezingen, workshops en een informatiemarkt.
Voor ieder wat wils! Deelname is gratis.
Kijk voor informatie en aanmelden op
 www.hulpbijdementiezuid.nl/nieuws-wm

Social return:
van verplichting naar kans
In Honduras had Sohaib Qazi een succesvol afgeronde opleiding en een goede
baan. Nadat hij naar Nederland vluchtte, moest hij echter hard knokken voor
werk, zodat hij hier een stabiele toekomst kon opbouwen voor hemzelf, zijn
vrouw en kinderen: “Ik wilde graag werken en ertoe doen in de maatschappij. Je
voelt je depressief als het dan maar niet lukt. Het is alsof je in het donkerste deel
van de schaduw leeft: zonder netwerk, zonder sociale contacten, zonder werk.”
Gelukkig ontstond er, dankzij een zogenaamde
‘social return verplichting’, een kans bij Kurvers BV,
een timmerfabriek in Sittard. “Iedereen verdient een
mogelijkheid om mee te doen in de samenleving,
een kans op werk. De gemeenten in Zuid-Limburg
stellen social return daarom als voorwaarde
bij grotere inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Daarmee vragen ze opdrachtnemers om mensen
in ontwikkeling naar de arbeidsmarkt een kans te
geven. Dit houdt in dat werkgevers arbeidsplaatsen,
leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stellen.
Zo leveren investeringen van de gemeentes ook een
sociale winst op”, legt Lars Offermans (social return
functionaris bij Vidar) uit.
Vidar regelde het kennismakingsgesprek tussen
Sohaib en Gilbert Huijnen (financial controller bij
Kurvers BV), waarbij een administratieve functie
besproken werd. Na een succesvolle proefplaatsing,
kreeg Sohaib de baan op detacheringsbasis via Vidar
Loont. Inmiddels breiden de taken van Sohaib zich
steeds meer uit.

“Sohaib heeft oog voor
details, is leergierig,
betrouwbaar en ontwikkelt
zich bijzonder goed.”
“Je kunt social return puur als verplichting zien,
maar je kunt er ook het beste van maken en zo
invulling geven aan inclusief ondernemen. Het slaagt
alleen als je er ook echt achter staat en tijd steekt
in de begeleiding”, legt Gilbert uit. Collega Robert
Spierings voegt hieraan toe: “Sohaib heeft oog voor
details, is leergierig, betrouwbaar en ontwikkelt zich
bijzonder goed.” Sohaib wil zijn werk vooral zo goed
mogelijk doen: “Hoe meer mensen als ik het goed
doen, hoe meer deuren er worden geopend voor
mensen die het ook heel hard nodig hebben. Ik gun
het iedereen om net als ik niet meer in de schaduw
te leven!”
Benieuwd naar het volledige verhaal of wilt u meer
informatie over de mogelijkheden die Vidar u of uw
bedrijf biedt? Kijk dan op  www.vidar.nl
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Portefeuilleverdeling nieuw college
van burgemeester en wethouders

Burgemeester
Hans Verheijen

Wethouder
Leon Geilen

Wethouder
Judith Bühler

Wethouder
Yvonne Salvino-Meijer

Openbare Orde en Veiligheid,
samenwerking in de (Eu-)regio
en externe betrekkingen

Stedelijke ontwikkeling,
Omgevingsbeleid, Mobiliteit en
Leefomgeving

Middelen, Participatie en
Bestaanszekerheid

Economie, Onderwijs,
Communicatie en Dienstverlening

"Samen
zorgvuldig,
verbindend
doorpakken.”

Wethouder
Andries Houtakkers

Wethouder
Ivo Tillie

Stadsmarketing, Sport, Cultuur
en Evenementen

Duurzaamheid, Klimaat,
Landschapsontwikkeling,
Jongeren en Gezondheid

Gemeentesecretaris
John Heesen

Uitvoeringsafspraken periode 2022-2026
In de raadsvergadering van 12 juli
2022 heeft de gemeenteraad het
coalitieakkoord met de titel ‘Samen
zorgvuldig, verbindend doorpakken’
vastgesteld. Hierin staan de
belangrijkste ambities voor onze
gemeente tijdens de bestuursperiode
2022-2026.
Het coalitieakkoord is het resultaat van
een werkwijze waarbij de Toekomstvisie

2030 en de verkiezingsprogramma’s
van alle partijen de basis vormen voor
een agenda waaruit blijkt waar SittardGeleen de komende jaren mee aan de
slag gaat.
Op een aantal onderwerpen willen de
coalitiepartijen gob en CDA concreter
ingaan en verdiepende afspraken
vastleggen. Dat is gebeurd in de
Uitvoeringsafspraken die tijdens de

raadsvergadering van 12 juli 2022 zijn
vastgesteld.
Zowel het coalitieakkoord als de
Uitvoeringsafspraken zijn te raadplegen
via
 ww.sittard-geleen.nl/Bestuur/College
w
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Ook bij Ligne in Sittard is de
Keutelbeek opengemaakt.

manier mee aan het tegengaan van
klimaateffecten, zoals wateroverlast,
droogte en hittestress in de stad.
We vergroten hiermee dus ook de
leefbaarheid in de binnenstad.

Plangebied

Ruimte voor de Keutelbeek
De Keutelbeek stroomt vanuit de gemeente Beek onder de A76 de gemeente SittardGeleen binnen. De beek ligt daar nu nog onder de grond, maar daar gaan we samen
met Waterschap Limburg verandering in brengen.
Verbetering van de
waterkwaliteit
We brengen de Keutelbeek in
Geleen-Zuid in het straatbeeld
terug door de beek open te maken.

Dat doen we om de waterkwaliteit
te verbeteren, door vuil en schoon
water van elkaar te scheiden.
Zo ontstaat een mooie, groene
verbinding door de stad.

Vermindering van kans op
wateroverlast
Daarnaast richten we de Keutelbeek
ruim en klimaatbestendig in. Hierdoor
helpt de beek op een natuurlijk

Het startpunt van het plangebied is de
buffer Spaans Neerbeek aan de A76.
De Keutelbeek mondt uiteindelijk uit in
de Geleenbeek bij Daniken.

Heeft u vragen of ideeën?
Meer informatie over het project vindt u
op de website van Waterschap Limburg:
 www.metelkaar.waterschaplimburg.nl
/projecten/keutelbeek.
Daar vindt u de link naar een
vragenlijst. Ook kunt u langskomen
voor de inloopmiddag in de Zuidkamer
in winkelcentrum Zuidhof in GeleenZuid, op donderdagmiddag 15
september van 13.00 tot 17.00 uur.

SINT ROSA FESTIVAL VAN 26 T/M 28 AUGUSTUS

Ontdek een magische wereld!
heerlijk eten en gezelligheid vervolgt u
de route van de magische verwondering
door een bezoek te brengen aan onze
gekke, mooie tentjes waar u vervolgens
bizarre dingen meemaakt. Overdag
gezellig voor het hele gezin, en in de
avond ontluiken de rauwe randjes in
de schaduw van de vlammen in de
vuurkorven.
De Sint Rosa karavaan met haar
parade aan rariteiten en beleving
slaat wederom haar tenten op van 26
t/m 28 augustus op de schootsvelden
in Sittard. Het Sint Rosa festival
presenteert een kermis van weleer,
met daarin verpakt muziek, theater en
vertier uit de hedendaagse windstreken.
Ontdek een magische wereld met
duizenden lichtjes, buitenissige
artiesten, fantastische muzikale
optredens, theatrale hoogstandjes en
kunstzinnige warmte. Omringd door

Het volledige programma en de website
staan online. Komt dat zien!
 www.sintrosa.nl

Dans tot in het ochtendgloren in de danspaleizen van weleer, met onder andere;
Blackbird • Son Mieux • Rowwen Hèze • The Kik • Karin Bloemen • La Regadera
• Circus Zanzara • Nienke Dingemans band • Mercy John • Convoi Exceptional
• De Machienerie • Opera Compact • Club Lam • Allstar RBR Bigband Sensation
• L’Chaim • Bootleg Betty • Nekka Homage Toon • Druckluft • Phil Bee & Band
• Circus Ronaldo • Bigband Time Ou • De Anitaas • Ellen ten Damme • Antwerp
Gipsy-Ska Orkestra • Naft • Joris Linssen & Caramba • Janse Bagge Bend
• John Tana • Hillbilly Moonshiners • Tonnie’s Viniellie palace en nog veel meer!
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De CO2-uitstoot is deels verantwoordelijk voor de klimaatverandering en de opwarming van
de aarde. Afvangen dus dat gas, maar wat moeten we er dan mee? Verwerken tot diervoeding,
dacht de jonge Brit Pete Rowe. Samen met twee bevriende ‘idealisten’ richtte hij Deep Branch
op, om de mogelijkheden te onderzoeken. Dit najaar opent het bedrijf op de Brightlands
Chemelot Campus een proeffabriek. “CO2 is de perfecte proteïne.”

Deep Branch: veevoer van CO2
De coronapandemie zorgde voor ruim
een jaar bouwvertraging. Maar komende
maand levert de proeffabriek van Deep
Branch dan eindelijk de eerste kilo’s
proteïne (eiwitten). Een belangrijke
grondstof voor diervoeding, waarvoor nu
nog vooral soja uit Azië en Zuid-Amerika
wordt gebruikt.
Heel ingewikkeld is het proces niet.
“In de reactor mengen we CO2, ook
wel bekend als koolzuur, met bepaalde
bacteriën en waterstof”, legt Pete Rowe
uit. Ondertussen leggen monteurs in
gebouw 55 op de campus de laatste hand
aan de installatie. “De boel gaat gisten
tot een vaste stof, proteïne oftewel eiwit.
Schoon, veilig, voedzaam en bijzonder
geschikt om te voeren aan bijvoorbeeld
vissen en pluimvee. Met kleine porties uit
het laboratorium hebben we dat eerder
getest met kweekzalm en kippen. De
resultaten waren zo goed dat we konden
opschalen naar deze proeffabriek. En
over maximaal drie jaar naar een nog
grotere demonstratiefabriek. Binnen vijf

jaar verwacht ik de eerste commerciële
productielocaties wereldwijd.”

Goud waard

"Dit is één van de
oplossingen om
CO2 duurzaam te
gebruiken. En dé
manier om onze
dieren te voeden
zonder dure soja”

CO2 wordt gezien als de grote
boosdoener in de klimaatverandering.
“In de vorm van gas klopt dat”, weet Pete
Rowe, “maar als je er eiwitten van maakt
is het opeens goud waard. Nu voeren de
boeren hun dieren vooral soja. Gekweekt
in verre landen waar de plantages de
bossen verdringen. Waarna het spul
ook nog eens verscheept moet worden
naar Europa. Kostbaar en bepaald niet
duurzaam.”

Brightlands
Met die motivatie opende Pete Rowe met
een klein team in 2018 een lab in het
Engelse Nottingham. Toen het technisch
mogelijk bleek om CO2 met behulp van
microben en waterstof daadwerkelijk om
te zetten in voeding, werd het tijd voor
de volgende stap. “Een proeffabriek dus.
We hebben veel opties bekeken en zijn
uiteindelijk op de Brightlands Chemelot

Campus in Geleen beland. Een ideale
plek met alle mogelijke faciliteiten,
technische kennis én de beschikbaarheid
van CO2 en waterstof van de fabrieken
hier.”

Geleen
De fabriek gaat op jaarbasis een paar
duizend kilo proteïne leveren. Hiermee
kunnen de testen worden uitgebreid
naar andere dieren. Een grotere
demonstratiefabriek moet vervolgens
potentiële klanten overtuigen én ook
voedselproducenten die hun eigen fabriek
willen bouwen. De kans is groot dat
die demofabriek ook in Geleen verrijst,
maar daarover wil Pete Rowe nog geen
definitieve uitspraken doen. Twijfels over
financiering en toekomst zijn er niet. “We
hebben ruim 20 miljoen euro opgehaald
bij investeerders en subsidiegevers,
dat zegt genoeg. Dit is één van de
oplossingen om CO2 duurzaam te
gebruiken. En dé manier om onze dieren
te voeden zonder de dure soja.”
 www.deepbranch.com
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Digitaal Parkeerloket
Vanaf 5 september stelt de gemeente het Digitaal Parkeerloket beschikbaar. Via dit parkeerloket vraagt u eenvoudig,
online uw parkeervergunning of parkeerabonnement aan.
Door onze (digitale) dienstverlening te verbeteren, maken
we het voor u makkelijker om zaken met de gemeente te
regelen.
Wilt u een nieuwe parkeervergunning
of abonnement? Ga dan naar
 www.sittard-geleen.nl/parkeren
en log in op ons Digitaal Parkeerloket.
Dit kan met DigiD (voor particulieren) of

E-Herkenning (voor bedrijven).
U ziet dan meteen welke
vergunningen of abonnementen
u kunt aanvragen. U betaalt vervolgens
met iDEAL.

Heeft u al een parkeervergunning
of abonnement? En is deze nog
geldig tot het einde van het jaar?
Dan hoeft u voorlopig niets te
doen. In december ontvangt u een
bericht om de vergunning of het
abonnement voor volgend jaar
digitaal te verlengen. Vanaf 2 januari
2023 is het Digitaal Parkeerloket
namelijk ook beschikbaar voor alle
bestaande parkeervergunningen
en - abonnementen. Vanaf dan kunt
u altijd en overal inloggen en een
aanvraag indienen voor een nieuwe

vergunning of een wijziging, verlenging
of beëindiging.

Meer weten?
Kijk voor alle beschikbare producten en
de voorwaarden op onze website:
 www.sittard-geleen.nl/parkeren

GOED OM TE WETEN

"Ook u kunt
maatregelen
nemen in uw eigen
woning of tuin."

Samen aan de slag
voor droge voeten
Van hittegolf tot zware regenbuien. Van droogte tot
overstromingen. We hebben steeds vaker te maken met
extreem weer. Natuurlijk wilt u niet elk jaar last hebben van
een ondergelopen kelder of uitgedroogde tuin. Daarom is het
belangrijk om woningen en woonwijken zo goed mogelijk aan
te passen aan het veranderende klimaat. Samen gaat ons dat
zeker lukken!
Wij werken er al hard aan om ervoor te
zorgen dat woonwijken minder overlast
hebben bij extreem weer. Bijvoorbeeld
bij het onderhoud en de aanleg van
straten, gebouwen en pleinen. We
planten meer bomen en struiken, zodat
de omgeving niet meer zo snel warm
wordt en regenwater sneller de grond
in zakt. En we zorgen dat regenwater

niet meer in het riool terechtkomt,
maar in een aparte afvoerbuis. Zo raakt
het riool minder snel vol en lopen de
straten en huizen minder snel onder
water.

Voorkom droogte en
wateroverlast
Ook u kunt maatregelen nemen in

uw eigen woning of tuin. Richt uw
tuin in met meer bomen, struiken en
planten. Of maak uw platte dak of uw
gevel groen met mos en vetplanten.
Dat zorgt voor minder wateroverlast
bij regen én voor verkoeling bij hitte.
Nog een tip: maak uw regenpijp los van
het riool en vang het water op in een
regenton of in uw tuin. Het regenwater
komt dan niet meer in het riool terecht.
U kunt het water later weer gebruiken
voor bijvoorbeeld de planten in uw
tuin. Zo zijn er nog meer maatregelen
die u kunt nemen, óók als u zelf nooit
wateroverlast heeft. U helpt daarmee
uw buren of wijkgenoten, die dat wel
hebben.

Neem contact op met de
gemeente
Wij helpen u met advies en financiële
vergoedingen, ofwel subsidies, zodat de
maatregelen betaalbaar blijven. In sommige gevallen dragen ook de provincie,
het Rijk of Waterschap Limburg een
steentje bij. Kijk op de website van de
gemeente voor subsidiemogelijkheden:

 www.sittard-geleen.nl, zoekterm:
Subsidie afkoppelen regenwater en
zoekterm: Subsidies klimaatadaptatie.
Of stuur een e-mail naar
water@sittard-geleen.nl. Dan gaan we
samen aan de slag voor droge voeten
en groene tuinen!
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Nieuw in Geleen
Van 12 t/m 18 september organiseren Stadslabs Sittard Geleen,
MP Feesten Geleen, CHILL en gemeente Sittard-Geleen het unieke
BRIGHT Festival in het centrum van Geleen.
Op feestelijke wijze nemen wij bezoekers mee in de wereld van
innovatie, circulariteit en duurzaamheid. Samen op ontdekking: wat
is circulariteit? En hoe draagt circulariteit bij aan een duurzame
samenleving waarin we samen wonen, werken en plezier maken?
Kom kijken, doe mee, laat u inspireren en beleef interessante
workshops, ludieke educatieve activiteiten, een circulaire ontdekkingsreis door de stad, een inspirerende ondernemersdag
en muzikale momenten tijdens de feestelijke afsluiter!

Art Bins

Turtle of Trash
Wie over duurzaamheid nadenkt,
denkt ook aan onderwijs! Kinderen worden
nauw betrokken bij het BRIGHT Festival.
Onder leiding van Vaste Prik sprokkelen
leerlingen van basisscholen bijvoorbeeld
zwerfafval bij elkaar dat ze tegenkomen in
de stad. Met dit afval voeden ze een groot
afvalmonster: de Turtle of Trash.
Het raamwerk van dit collectieve
kunstobject is gemaakt door
leerlingen van DaCapo College.

Gewapend met kwasten en
penselen toveren verschillende basisscholen
uit Sittard-Geleen saaie afvalbakken om
tot echte kunstwerken. Op deze manier
brengen we jongeren en kunst samen in de
strijd tegen afval én creëren we een mooier
straatbeeld. In het centrum van Geleen
staan al twee prachtige exemplaren
gemaakt door jongeren van
dagbesteding Samen Bijzonder.

Het complete
programma
is te vinden op
 www.brightfestival.nl

Circulaire fissa
‘Leuk zo'n circulair festival’ hoor je jongeren
denken, ‘maar hoe saai is dat voor mij en
mijn vrienden?’ Daarom gaan 150 tweedeen derdejaars leerlingen van het Graaf
Huyn College aan de slag met de vraag:
‘Hoe ziet JOUW festival over circulariteit of
duurzaamheid eruit?’ We zien het tijdens het
BRIGHT Festival.

CHILL 1001
Ideeën Festival
Iedereen kan meedoen aan het CHILL
1001 Ideeën Festival! Tijdens het festival
gaan we samen aan de slag met vragen
die onze omgeving mooier, leuker
en duurzamer maken. Uit de 1001
oplossingen kiezen de deelnemers er
tien om verder uit te werken. Deelnemers
leren daarbij alles over brainstormen,
samenwerken, pitchen en
nog veel meer!

MP Feesten

Dag van de ondernemer
Circulair ondernemen is natuurlijk
helemaal je-van-het. Maar hoe doe je
dat? Hoe vergroen je je bedrijf? Hoe pas
je je productaanbod hierop aan? En welke
circulaire producten zijn er? Deze vragen
worden beantwoord op een bijzondere
ondernemersdag ‘De toekomst van circulaire
materialen’ waarbij je alles komt te weten
over circulair ondernemen.

De traditionele MP Feesten Geleen vormen
het sluitstuk van het BRIGHT Festival. In het
feestpaviljoen op de Markt in Geleen kan
iedereen tot in de kleine uurtjes dansen op de
opzwepende muziek van bekende DJ’s, maar
ook helemaal losgaan met foute klassiekers,
Limburgse krakers, Deutsche Schlagers en
live acts!
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HOUD RATTEN BUITEN DE DEUR!

10 tips om overlast
van ratten te voorkomen
Ratten voorkomen, is beter dan ratten bestrijden. We vragen u
dan ook om zelf maatregelen te nemen, in de strijd tegen rattenoverlast.

1 Maak kieren en

2 Bewaar afval in goed

3 Houd uw tuin opgeruimd

gaten dicht

afsluitbare afvalcontainers

Openingen in spouw- of buitenmuren
mogen niet groter zijn dan een halve
centimeter. Deze gaten kunt u dichtmaken met zogenaamde bijenbekjes.
Die vindt u in de bouwmarkt. Grotere
gaten die niet meer worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor de wasdroger, kunt
u dichtmetselen of dichtmaken met
kippengaas en purschuim. Gaten zijn
namelijk toegangspoortjes voor muizen
en ratten.

Huisvuil is een voedselbron voor ratten. Ze gebruiken dit
bovendien om nestjes te bouwen. Bewaar afval in goed
afsluitbare bakken, totdat u het afvoert en zorg dat uw
afvalcontainers dicht zijn.

5 Zet volle

4 Repareer een

voerbakken voor
huisdieren ‘s avonds
niet buiten

Zo voorkomt u dat een rat voedsel vindt
of een nestje maakt. Dat geldt ook in de schuur,
de tuin en plaatsen waar u afval opslaat.
Let ook op fruit onder de fruitbomen in uw tuin.

6 Pas op met

vogels voeren,
ratten eten mee

kapotte regenpijp
Is de regenpijp kapot? Een normale
regenpijp heeft een doorsnede van 80
mm. Daar loopt een rat met gemak
doorheen, omdat hij grip heeft aan de
wanden. Dus, hoe groter de doorsnede van de regenpijp hoe kleiner
de kans dat een rat er doorheen kan
lopen. Tip: plaats een metalen bladvanger op de regenpijp, zodat de rat
niet in de pijp kan.

8 Spoel geen etensresten door het riool
Spoel geen voedsel of frituurolie of frituurvet door het toilet. Ratten leven van voedsel
in het riool.

9 Sluit oude leidingen

7 Controleer uw

riolering

Heeft u een
defecte
riolering of
defect afvoerputje?
Herstel die
met metalen
materialen, voor
extra stevigheid.

en riolen af

Als u gaat verbouwen, sluit dan oude leidingen en riolen goed af of verwijder ze. Zo geeft
u ratten geen kans om uw huis binnen te
dringen.

10 Dode ratten

moeten bij het
restafval

Gevangen dode ratten moeten
in de restafvalcontainer.
Gooi ze niet bij het GFTafval, want een rat draagt
ziektekiemen mee
die na verwerking
in het compost
blijven zitten.

Bestrijding van
plaagdieren
Hebben uw buren ook overlast
van ratten, bespreek dan samen
deze maatregelen. Heeft u hier
hulp bij nodig? Schakel dan de
plaagdierbestrijder van de gemeente
in via telefoonnummer 14 046.
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Simac Ladies Tour
Heeft u ook zo genoten van de
Tour de France Femmes? Dan
hebben we goed nieuws voor
u! De Simac Ladies Tour zorgt
namelijk voor een passend
vervolg, met volop uitdaging
voor de wereldtop. Na een
pittige etappe in Zuid-Limburg
wordt op 3 september in
Sittard-Geleen de individuele
tijdrit verreden. De rensters
krijgen een glooiend parcours
van 17,8 km voorgeschoteld
met daarin twee venijnige
klimmetjes. De start is net
even buiten Munstergeleen en de finish is gepland op Watersley. Het belooft
één van de zwaarste edities van de afgelopen jaren te worden, met een
winnares die niet zal misstaan op de erelijst van deze enige etappekoers in de
Women’s WorldTour in de Benelux.  www.simacladiestour.nl
WAAR: MUNSTERGELEEN | WANNEER: 3 SEPTEMBER

Sittard Klassiek
Op 4 september staat de Markt in Sittard weer vol met prachtige klassieke
auto's. ’s Ochtends verzamelen hier oldtimers uit 1970 en ouder voor een
toertocht die ook weer eindigt op de Markt. Ook als u niet meerijdt, zijn de
klassieke auto’s een indrukwekkend beeld. Sluit de dag af met een hapje en
een drankje bij de gezellige cafés en restaurants aan het marktplein.
WAAR: MARKT SITTARD | WANNEER: 4 SEPTEMBER

MP Feesten
Stilstaan gaat niet tijdens de MP Feesten. Op de MP Bright
Night op vrijdag treden regionale DJ’s met landelijke
bekendheid op. Zaterdag wordt een 90’s MegaParty met
bekende namen zoals Mental Theo, Def Ryhmz en Wipneus
en Pim. Nieuw dit jaar is de samenwerking met het
Bright Festival van Brightlands. Daar staan circulariteit
en vernieuwing centraal. Een unieke benadering voor een
bijzondere festivalbeleving.
WAAR: MARKT GELEEN
WANNEER: 16 – 17 SEPTEMBER

Bent u niet bang voor vuile kleding en
houdt u wel van een uitdaging? Doe
mee met de Holy Hill Obstacle Run.
Tijdens deze afmattende uitdaging

tijgert u door de modder, klimt u over
hoge houten obstakels en duikt u door
modderpoelen. Verleg uw grenzen met
routes van 6, 9 of 18 kilometer. Dit jaar

De Stadskrant is een uitgave van de gemeente Sittard-Geleen.
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze
dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de gemeente.

zijn er maar liefst 19 nieuwe obstakels
om te overwinnen. Dat maakt de run
zowel voor nieuwe deelnemers als voor
ervaren atleten een unieke ervaring.

Meer info  www.holyhillrun.nl
WAAR: SCHOOTSVELDEN SITTARD
WANNEER: 18 SEPTEMBER

