Verslag bijeenkomst Schetsontwerp kerkplein In de Camp 25-05-2021
Aanwezigen: Leon Geilen, Kim Schmitz, E. Hildenbrand, F. Mostard, M. Otten, R. Goossens,
J.P. De la Roy, B. Ensink (Gemeente Sittard-Geleen)
Aanwezige bewoners 12 (conform presentielijst)
In dit verslag leest u in het korte de toelichting op hetgeen besproken is tijden deze 2e
digitale bijeenkomst. Het verslag is bedoeld ter illustratie van de bijeenkomst en is niet
uitputtend. Mocht u iets missen, vragen of opmerkingen gebben wendt u dan tot de wijk
coördinator; Francois Mostard via Francois.Mostard@sittard-geleen.nl.
De volledige presentatie is terug te zien (en te luisteren) op de gemeentelijke website:
Werk in uitvoering en projecten - Gemeente Sittard-Geleen (sittard-geleen.nl)
Toelichting:
De bijeenkomst start met een welkom van de wijk coördinator en wethouder openbare
ruimte dhr. Geilen. Doel van de bijeenkomst het bespreken van het door de gemeente
opgestelde schetsontwerp. Dhr. Goossens (gemeente SG) ligt toe welke informatie vanuit de
bewonersinput en vanuit andere collega’s en betrokken partijen is gebruikt om te komen tot
de belangrijkste ontwerp uitgangspunten. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 1 Veiligheid
op het plein en In de Camp, 2 Voldoende en duidelijk aangewezen parkeerplekken, 3 Ruimte
om elkaar te ontmoeten en activiteiten te kunnen organiseren, 4 Dorpse sfeer (en trots)
terugbrengen.
1.Parkeerplaats in
klinkers met 15
gemarkeerde plekken
2. Nieuwe locatie inrit
3. Verbrede loopstrook
in combinatie met
zitelementen
4. verhoogde border met
zitrand en (Multi)
functioneel groen. Een
haag 1,80-2,00 langs
erfafscheidingen
5. Gras voor eenvoud en
veiligheid
6. Slimme straat
verlichting gericht op
veiligheid

Hoe verder?
Eind juni gaan we de testopstelling maken en wordt er een projectbord geplaats met
daarop het ontwerp, de visualisatie en een korte toelichting. Op het bord staat ook een
verwijzing naar de gemeentelijke website waar alle project informatie te vinden is.
De proefopstelling blijft tot we het plein definitief hebben uitgewerkt en gaan aanpakken.
Dit geeft ons de mogelijkheid om tussentijds, naar aanleiding van uw opmerkingen de
proefopstelling aan te passen.
We streven er naar om na de zomervakantie een definitief plan gereed te hebben voor de
uitvoering. Hierover zullen we u opnieuw informeren
Opmerkingen en reacties tijdens de bijeenkomst:
In het algemeen hebben de direct aanwonenden behoefte aan snelle actie, het heeft lang
genoeg geduurd en wordt tijd voor concrete uitvoeringen. Voorkomen van overlast door
jeugd is het belangrijkste onderdeel van de herinrichting, handhaving en toezicht staan
bovenaan het lijstje. Daar staat tegenover dat het voor sommigen te snel gaat en men liever
de tijd wil nemen om de plannen met meer mensen uit het dorp, liefst live te bespreken.
1. Mensen missen het verslag van de vorige bijeenkomst.
Klopt, gezien de vele opmerkingen is dit verwerkt in een opmerkingen matrix, welke tijdens
deze bijeenkomst is toegelicht (totaaloverzicht)
2. Is er voldoende ruimte voor de wagen van het borstkankeronderzoek die elke twee jaar op
het plein te vinden is?
Dit is meegenomen in het ontwerp, exacte invulling en locatie zal nader bekeken worden. Op
dit moment kijken we of dit de komende jaren ook de plek blijft. Invulling bij definitief ontwerp.
3. Is 15 parkeerplaatsen op het plein voldoende?
Gedurende het jaar lijkt ons 15 plekken op het plein in combinatie met het markeren van
parkeerplekken In de Camp voldoende. Dit doen we op basis van het parkeeronderzoek en de
eigen inzichten over het huidige gebruik en dat van voor Corona. Bij incidentele situaties waar
meer parkeerplekken gewenst zijn, kan uitgeweken worden naar omliggende straten.
Komende maanden gaan we middels tijdelijke markeringen uittesten of dit voldoende is.
4. Gaan mensen niet in de verleiding komen om over het gras te rijden?
Dit wordt ontmoedigd door een duidelijke kantopsluiting rondom het parkeerplein.
5. Beperkte aanpak t.o.v. wat vorige keer besproken is, hoe zit het met Achter de Kerk
Het gebied wat we nu gaan aanpakken is enkel het plein, een aantal extra vakken in de Camp
en de situatie Achter de Kerk, wordt individueel bekeken.
6. Het aantal betrokken mensen is beperkt, waarom zijn er niet meer mensen uit de wijk
uitgenodigd? En waarom niet meer verenigingen?
De direct aanwonende en gebruikers zijn middels een brief (in de bus) uitgenodigd. Ook het
wijkplatform is hierbij betrokken. Op meerdere momenten en manieren is het wijkplatform en
het gemeenschapshuis aandacht gevraagd voor deze bijeenkomst.
7. Het gemaakte ontwerp biedt te weinig ruimte aan evenementen zoals de kermis e.d.

We voorzien in minder verharde ruimte dan voorheen, maar voor evenement (in de huidige
vorm) en is wel plek en zijn er altijd creatieve oplossingen te vinden, zoals gebruik van het gras
of het tijdelijk gebruiken van de straat.
8. Zorgt het plaatsen van de banken niet juist voor meer overlast door jeugd?
Het doel van het plaatsen van banken is gericht op het vergoten van onderlinge contacten en
het bieden van ontmoetingsplekken in de wijk. Wij willen contact tussen jong en oud
stimuleren en toegankelijkere plekken voor minder valide of ouderen.
9. Kan de nieuwe inrit op de plaats waar nu de gedenkboom met tijdscapsule ligt?
Bij het verplaatsen van de inrit wordt indien noodzakelijk, de gedenkboom en tijdscapsule
zorgvuldig verplaats naar een andere locatie op het plein
10. Lost het plaatsen van camera’s niet alles al voor een groot deel op?
Camera’s bieden subjectieve veiligheid. Op dit moment wordt nog onderzocht of en op welke
wijze inzet van camera’s kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid. Dit doen we in
combinatie met onderzoek naar de toepassing van straatverlichtingen met sensoren.
11. Waarheen wordt de glascontainer verplaats en voldoet dit dan nog aan de normen?
De glascontainer wordt verplaats en komt elders terug als onderdeel van een nieuwe
recyclepark. De exacte locatie is nog niet bekend, maar zal voldoen aan de afstandsnormen.
12. Blijft de grote paal o.a. voor de kerstboom, op het midden van het plein staan?
De lantaarnpaal zal zeker op het plein aanwezig blijven, wel wordt gekeken of deze op de
huidige plaats kan blijven staan of dat deze eventueel verplaats zal moeten worden.
13. Hoe maken jullie In de Camp veiliger voor voetgangers?
Aan de oneven zijde worden extra parkeervakken gemarkeerd. Daarmee wordt duidelijk waar
wel en niet geparkeerd mag worden (legalisering). Deze komen langs de rijweg te liggen (vak
breedte 1,80m1) zodat er aan de tuinzijde een uitstapstrook is van minimaal 90 cm. Daarmee
ontstaat er meer ruimte voor voetgangers aan de even zijde van de straat. Deze zijde is op die
manier de veilige route.
14. Is het mogelijk om in de verhoogde zitrand / bank een inham te maken zodat mensen ook
tegenover elkaar kunnen zitten.
Dit gaan we onderzoeken en in de definitieve uitwerking meenemen.
15. Worden parkeerplekken voldoende duidelijk gemarkeerd?
Ja, parkeervakken krijgen een andere kleur bestrating dan de rijstroken en trottoirs en worden
voorzien van een parkeertegel.
16. Welke planten komen er rond het gras?
Langs de randen komt een hoge haag 1,80-2,00m1 en daarvoor komen enkele struiken.
17. Waarom wordt er niet vaker en strikter gehandhaafd?
Sinds vorig jaar wordt In de Camp meegenomen door Politie en Handhaving in hun rondes. Dit
doen zijn opvallend, in uniform, maar ook onopvallend. Slecht bij aantoonbare overlast kan
gehandeld worden.

