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Burgerhulpverleners redden levens
Sinds twee jaar is Stichting Burgerhart zelfstandig actief in Sittard-Geleen. Verspreid over de gemeente hangen op voor iedereen bereikbare plekken 57 AED’s. Dit zijn draagbare apparaten die het hartritme weer kunnen herstellen bij een hartstilstand. Inmiddels zijn
er zo’n 1.150 vrijwilligers - zogenaamde burgerhulpverleners - in de gemeente actief. Mensen die weten hoe ze de AED's moeten bedienen en daarmee mensenlevens kunnen redden. Bij een hartstilstand telt iedere seconde, en vrijwilligers zijn vaak sneller ter plaatse
dan de ambulance. Ger Lengowski, voorzitter van de stichting, is trots op hun inzet. “Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe beter.”

in geval van nood iemand in de buurt is die snel kan
beginnen met reanimeren. Dankzij de 57 AED’s die in
de gemeente hangen, ben je nergens verder dan een
kilometer van een defibrillator verwijderd. Dat is een
goede zaak, want om levens te redden, moet het liefst
binnen zes minuten worden gereanimeerd. Sinds de
inzet van burgerhulpverleners is het aantal mensen dat
een hartstilstand overleeft enorm toegenomen.”

Hoe werkt het in de praktijk?

Ger Lengowski: “Stichting Burgerhart zorgt voor plaatsing, onderhoud
en vervanging van de AED’s, zodat de apparatuur altijd in orde is.”
Inwoners van Sittard-Geleen kunnen zich via Stichting
Burgerhart gratis laten opleiden tot burgerhulpverlener.
Ger: “Als burgerhulpverlener leer je hoe je moet
reanimeren en hoe je een AED (Automatische Externe

Defibrillator) moet gebruiken om iemand met
hartproblemen te helpen. Je volgt de opleiding en
ieder jaar de bijscholing, verder heb je niets nodig. Hoe
meer mensen we opleiden, hoe groter de kans dat er

NIEUWE BELEIDSREGEL

Ruim baan voor goede
woningbouwplannen
Er komt meer ruimte om goede woningbouwplannen te realiseren in de
gemeente Sittard-Geleen. Vanaf 8 februari is de nieuwe Beleidsregel ‘Ruim baan
voor goede woningbouwplannen Sittard-Geleen’ van kracht. Hiermee kunnen
goede woningbouwplannen zonder compensatie worden gerealiseerd. We
geven hiermee invulling aan de wens vanuit de samenleving om snel te kunnen
bouwen. De beleidsregel wordt in een kort filmpje nader toegelicht (scan QR
code). Meer informatie op  www.sittard-geleen.nl (zoekwoord: ruim baan)

Zodra er bij alarmnummer 112 een melding binnenkort
van een harstilstand of andere hartklachten, stuurt
de meldkamer een bericht naar alle vrijwilligers die
binnen 500 meter van het slachtoffer zijn, zodat zij naar
het slachtoffer toe kunnen. Ook burgerhulpverleners
binnen een kilometer krijgen een melding, om de AED
te gaan halen. Ger: “Als burgerhulpverlener help je dus
echt mensenlevens te redden. Overigens betekent een
melding niet dat je altijd verplicht bent om te gaan. Kun
je een keer toevallig niet, blijf je thuis. En als je gaat en
ziet dat er al voldoende hulpverleners aanwezig zijn om
het slachtoffer te helpen, ga je weer naar huis.”
Wilt u leren reanimeren of burgerhulpverlener worden?
Of wenst u eerst meer informatie? Kijk op
 www.burgerhartsittardgeleen.nl of mail naar:
secretaris@burgerhartsittardgeleen.nl

St. Joep postzegel
De jaarlijkse festiviteiten rondom St. Joep gingen dit jaar
niet door, maar de ‘Vereniging Sittards Verleden’ kwam
met een bijzondere actie. Zij gaven een postzegel uit in het
teken van St. Joep en haar geschiedenis. Op de zegel staat een afbeelding van
‘Cour Solanus’ gelegen aan het Kerkepad in Sittard.
De postzegel kan worden besteld via de site  www.verenigingsittardsverleden.nl.
Hij is ook te koop bij Bruna Gruizenstraat in Sittard en drogisterij Oukouk in
Munstergeleen. De verkoopprijs is € 10,00 per vel van 10 zegels.
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UIT DE GEMEENTERAAD

"Natuurlijke
grondstoffen raken
op, dus hergebruik
van afval is nodig."

Positief over plan voor minder afval
Met z’n allen zorgen we voor een enorme berg (rest)afval. De gemeente Sittard-Geleen gaat samenwerken met Beek
en Stein om veel meer huishoudelijk afval opnieuw te gebruiken. Als grondstof voor nieuwe producten bijvoorbeeld.
In het regionaal beleidskader ‘Van afval naar grondstof 2021-2025’ staan de visie, vertrekpunten en doelen van de
drie gemeenten. De gemeenteraad is blij met het plan en de samenwerking. Veel meer hergebruik is nodig, want
natuurlijke grondstoffen raken op. Toch zijn er ook veel vragen. Is maximaal 100 kg restafval per inwoner in 2025 en
30 kg in 2030 wel haalbaar? En hoe pakken de gemeenten dit aan?
Dat wordt duidelijk als het
uitvoeringsplan er is. De raad kijkt
hiernaar uit. Dan is er ook meer
zicht op de kosten voor gemeente
en inwoners. Verschillende fracties
vragen waarom de gemeenten
ervoor kiezen om inwoners zelf
hun afval te laten scheiden. Is
alles tegelijk ophalen en later
scheiden niet goedkoper en beter?
De wethouder legt uit dat de

kwaliteit van de afvalstromen het
hoogst is als inwoners hun afval
gescheiden inleveren. Goed scheiden
is alleen wel lastig. Daarom komt
er bij het uitvoeringsplan ook een
communicatieplan. Mensen krijgen
goede uitleg. Waarom is afval
scheiden belangrijk en hoe doe je
dat? Verder willen de gemeenten het
voor inwoners gemakkelijk maken
om afval kwijt te raken. Bijvoorbeeld

GOED OM TE WETEN

door het vaker op te halen.
Doen de gemeenten ook iets aan het
dumpen in de natuur? Veel raadsleden
maken zich hier zorgen over. Gaat
dit nu nóg vaker voorkomen? Ze
vinden het belangrijk dit mee te
nemen in het uitvoeringsplan. De
raad blijft graag betrokken en heeft
veel ideeën. Zoals het belonen van
goede afvalscheiding. Meer spullen
aanbieden aan kringloopwinkels of

repaircafés. Gebruik maken van de
kennis op Chemelot, waar al veel
aan recycling van afvalstoffen wordt
gedaan. De wethouder is blij met
alle ideeën. Afgesproken wordt dat
de raadswerkgroep Duurzaamheid
alle ideeën meeneemt. Zij gaan
meepraten over het afvalbeleid. Bij de
vergadering van 25 februari 2021 nam
de raad het regionaal beleidskader
unaniem aan.

Groente, zet je
tanden erin!
JOGG Sittard-Geleen werkt samen met de GGD en Jeugdgezondheidszorg
aan een gezonde leefstijl voor kinderen. Dat begint al van kleins af aan.
Op het consultatiebureau krijgen ouders een pakket ‘Groentehapjes in 10
stapjes’ als hun kind vier maanden oud is. Kinderen van 5 jaar krijgen een
broodtrommelboekje bij hun periodiek onderzoek bij de schoolarts. Met
allemaal leuke en lekkere tips voor gezond eten. Meer weten? Kijk dan eens
op  www.eetgroente.nu!
Deze samenwerking is onderdeel van het programma Trendbreuk en
Kansrijke Start en draagt bij aan een gezonde leefstijl en toekomst.
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Ontdek je talent bij Petje Af
Hoe blust de brandweer een brand? Welke mensen werken in een ziekenhuis? En wat doet een burgemeester allemaal?
Deze en veel meer vragen worden beantwoord tijdens de bijeenkomsten van Petje Af. Zo maken kinderen tussen 10 en 14
jaar kennis met allerlei beroepen. Dat helpt ze straks bij het maken van hun eigen beroepskeuze!

“Sommige kinderen
zijn in het begin
nog heel verlegen.
Aan het einde
geven ze zelf
presentaties, leggen
ze makkelijk contact
en hebben ze meer
zelfvertrouwen. Daar
doen we het voor!”

Elke woensdagmiddag en zondag
– behalve in vakanties – ontvangt
Petje Af nieuwsgierige kinderen
én inspirerende gastdocenten.
In Sittard-Geleen gebeurt dit in
Kindcentrum Sittard. Michel van
Dijke, locatiemanager van Petje Af
Zuid-Limburg, legt uit: “In blokken
van vier weken maken de kinderen
kennis met verschillende beroepen. In
de eerste week komt een gastdocent
vertellen over zijn beroep. De week
daarna gaan we op de werkplek van de
gastdocent kijken. In de derde week
geven de kinderen een presentatie
over wat ze hebben geleerd. We
sluiten elk blok af met een activiteit,
bijvoorbeeld klimmen of naar een
museum. Daar gaan we met het
openbaar vervoer naartoe, ook heel
leerzaam! Vrijwilligers begeleiden de
bijeenkomsten en activiteiten.”

Leuk én leerzaam
Afgelopen jaar hebben ruim
tweehonderd kinderen in Zuid-

Petje Af is een landelijke organisatie, die – net als de gemeente
Sittard-Geleen – wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich te
ontwikkelen. Daarom kunnen kinderen drie jaar lang gratis meedoen aan
de bijeenkomsten op zondag en/of woensdag. Zo komen zij in aanraking
met nieuwe ervaringen en rolmodellen en krijgen ze een breder beeld van
verschillende beroepen. In Zuid-Limburg is Petje Af al vier jaar actief, in
Sittard-Geleen, Schinnen, Heerlen en sinds vorig jaar ook in Maastricht.
Meer weten? Kijk op  www.petjeaf.nl/zuid-limburg.

Limburg meegedaan aan Petje
Af. “Het leuke is dat je kinderen
echt ziet groeien”, vertelt Michel.
“Sommige kinderen zijn in het begin
nog heel verlegen. Aan het einde
geven ze zelf presentaties, leggen
ze makkelijk contact en hebben ze
meer zelfvertrouwen. Daar doen we
het voor!” De kinderen zelf vinden het
ook hartstikke leuk. Isa (10 jaar): “Ik
heb echt veel geleerd. De lessen over
kalligrafie vond ik superinteressant.
Pas geleden mocht ik ook zelf een
presentatie geven over boogschieten.
En ik heb hier nieuwe vrienden
gemaakt.” Eugenice van 13 jaar is net
zo enthousiast: “Ik leer veel, maar

ik weet nog niet precies wat ik wil
worden, hoor! We doen ook leuke
dingen. Zoals schaatsen en afgelopen
zomer hadden we een heel Harry
Potter weekend."

Actuele onderwerpen
Ook nu gaat Petje Af gewoon door.
Michel: “Tijdens de eerste lockdown
hebben we alles online gedaan met
actuele onderwerpen, zoals een
gebarentolk als gastdocent. We
merken dat de kinderen nu wel klaar
zijn met ‘online’, dus verzinnen we
activiteiten in de buitenlucht. Hopelijk
kunnen we snel weer op locatie aan de
slag, dat werkt toch het beste!”
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De Omgevingswet komt eraan.
Wat moet u weten?
Een nieuwe dakkapel? Een
speelveldje voor de buurtkinderen? Een bestemmingsplan
checken voordat u een bouwkavel koopt?
Voor al deze zaken kunt u terecht bij de
gemeente. Het hangt af van wettelijke
bepalingen wat u zelf kunt bepalen en
waar u zich aan regels moet houden.
Nu zijn die wettelijke bepalingen over
wat we noemen de fysieke leefomgeving,
best ingewikkeld. Ze liggen vast in allerlei
wet- en regelgeving. Met de komst van de
Omgevingswet worden al die wetten en
regels gebundeld en samengevoegd. En
belangrijker nog, de samenleving wordt
actief betrokken bij de planvorming.

Goed geregeld
Juist omdat de wirwar aan huidige wetten
straks onder de nieuwe Omgevingswet
valt, is het een fikse verandering voor
de overheid. De gemeenten hebben
het er druk mee. Gelukkig merkt
u daar als inwoner of ondernemer
weinig van. Naar verwachting wordt de
invoeringsdatum landelijk vastgesteld
op 1 januari 2022. Vanaf dan kunt u voor
de meer eenvoudige aanvragen sneller
een vergunning krijgen, vanwege een
kortere doorlooptijd. Ook initiatieven van
buurtbewoners of ondernemers krijgen

Hart van Vrangendael is een mooi voorbeeld van bestaande buurtinitiatieven in Sittard-Geleen. Na de sloop van het
schoolgebouw is op initiatief van de buurt tijdelijk een open wandel- en speelterrein gerealiseerd met voor elk wat wils.
Ook bij de doorontwikkeling is de buurt betrokken.
een gestroomlijnde ingang bij één
omgevingsloket.

Actief betrokken
Onderdeel van de nieuwe wet is
ruimte voor initiatief en een grotere

betrokkenheid van inwoners
en ondernemers. Zo moet elke
initiatiefnemer straks zelf zorgen voor
voldoende draagvlak. Zo bepalen de
inwoners samen wat ze belangrijk
vinden voor hun leefomgeving.

De Omgevingswet gaat ook over grote
projecten en visies. Op sommige
onderdelen wordt de wet over meer jaren
en in fases ingevoerd. Wij houden u op de
hoogte.

GOED OM TE WETEN

Bent u ook bij de live lancering van de Toekomstvisie?
Op 30 maart om 16.00 uur lanceren we de Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen. Iedereen die wil, kan erbij zijn. Want de
Toekomstvisie is van ons allemaal. Veel inwoners, ondernemers en bestuurders werkten eraan mee. Benieuwd hoe dat
ging en waar we in 2030 willen zijn? Volg de lancering dan live, via:  www.sittard-geleen.nl/toekomstvisielive
Tien jaar vooruit, met de toekomstambassadeurs
Wat kunt u verwachten? Een kijkje in de toekomst van onze gemeente, virtueel en
door de ogen van enkele enthousiaste toekomstambassadeurs. Presentator Sander
Kleikers gaat met ze in gesprek. Welke kansen zien zij voor de toekomst? Hoe
hielpen zij de Toekomstvisie vormgeven? Waarom is deze zo belangrijk voor ons als
centrumstad en partner bij wezenlijke ontwikkelingen? En hoe maken we die mooie
visie samen waar?

Zó zou het kunnen zijn…
Kunt u zich bij dat laatste nog niets voorstellen? Wandel dan eens langs de ‘toekomstvensters’. Eind maart komen ze op 15 plekken in de gemeente te staan. Gebruik uw
fantasie als u er doorheen kijkt. Hoe zou u deze plek in de toekomst graag zien? En
wat zou hier kunnen gebeuren als de Toekomstvisie werkelijkheid wordt? Scan de
QR-code bij het venster en ontdek het! Zo ziet u ook waar de andere vensters zijn.

5

MAART 2021

BUURTBEMIDDELING WESTELIJKE MIJNSTREEK

“Iedereen wil het liefst
fijne buren zijn”
Door corona zijn we
meer thuis dan normaal.
Dat kan iets veranderen
in het contact met de
buren. Misschien is de
onderlinge band sterker
geworden, maar buren
kunnen ook meer last van
elkaar hebben. Wat als
een gesprek lastig is en
de spanning steeds verder
oploopt?

Buurtbemiddeling Westelijke
Mijnstreek helpt burenproblemen
op te lossen door de inzet van
onafhankelijke, speciaal opgeleide
vrijwilligers. Eén van hen is Frank
Kroese. Hij werkt nu zo’n twee jaar als
buurtbemiddelaar in onze gemeente.
“Na mijn pensioen wilde ik graag iets
doen voor de maatschappij. Toen ik de
oproep voor buurtbemiddelaars zag,
sprak me dat direct aan. Voor mij is
niets mooier dan mensen dichter bij
elkaar brengen. Het sluit bovendien
goed aan bij de HR-functies die ik had
in mijn werkzame leven.”
Welke problemen komt u zoal
tegen? “Meestal gaat het om kleine
dingen. Mensen die zich storen aan
‘leefgeluiden’ van hun buren. De
tv staat te hard, de hond blaft, de
bovenburen lopen met schoenen door
het huis. Het probleem is, hoe meer
je erop gaat letten, hoe meer je het
hoort. Als je dat niet van je af kunt
zetten, kan dat je woongenot flink
verpesten.”

Luisterend oor
Buurtbemiddelaars zorgen dat het
gesprek tussen buren (weer) op gang
komt. “Belangrijk is om dat luisterend
oor te zijn”, zegt Frank. “Burenruzies
gaan vaak gepaard met veel emoties.
Frustratie, boosheid, wanhoop of
zelfs angst. Je verhaal kwijt kunnen
bij iemand die er helemaal buiten
staat, lucht al op. Ik vraag ook altijd
wat mensen zelf hebben gedaan om
het probleem op te lossen. Weet de
ander wel dat je er last van hebt?
Communicatie is belangrijk, maar
blijkt vaak moeilijk. Niet iedereen is
verbaal even sterk. Als je niet durft
aan te bellen, stop dan een vriendelijk
briefje in de bus en beschrijf wat de
overlast met jou doet.”

Wederzijds belang
Franks streven is altijd om de buren
samen om de tafel te krijgen. “Voor
een oplossing heb je twee partijen
nodig. Ik zorg dat beide buren de
ruimte krijgen om hun verhaal te doen
en dat ze écht naar elkaar luisteren.

Het helpt om de emoties en feiten
van elkaar te scheiden en ze dan
bespreekbaar te maken. Dat geeft
ruimte voor wederzijds begrip. Er is
altijd een gezamenlijk belang om tot
een oplossing te komen. Dat beeld
houd ik mensen voor. Uiteindelijk wil
iedereen het liefst fijne buren zijn en
elkaar gewoon gedag zeggen als je
elkaar tegenkomt.”
De gemeenten in de Westelijke
Mijnstreek hebben de organisatie
van Buurtbemiddeling neergelegd bij
Partners in Welzijn. Meer informatie
vindt u hier:  www.partners-inwelzijn.nl/buurtbemiddeling/

“Voor een oplossing
heb je twee partijen
nodig.”
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MIJN… TEAM DSM

"Je hebt hier alle
faciliteiten en
natuurlijk het
heuvellandschap."

Officieel woont ze in Bussum, maar
Sittard-Geleen is haar tweede thuis.
Professioneel wielrenster Julia Soek
van Team DSM voelt zich hier als een
vis in het water.
“Als ik niet in het buitenland ben voor
een trainingskamp, verblijf ik op de
campus van het ‘Keep Challenging
Centre’ aan de Anemoonstraat in
Sittard. Hier trainen alle atleten, maar
werken we ook samen met onze

sponsor DSM aan de ontwikkeling van
de ploeg. Denk aan betere materialen
voor onze kleding en fiets en
gepersonaliseerde voeding. Echt gaaf!
Voor mij is Sittard-Geleen hét

GOED OM TE WETEN

€ 1,3 miljoen
voor lokale cultuur

Alle 113 amateurkunstverenigingen
in Sittard-Geleen die nu subsidie
ontvangen, krijgen een eenmalige extra
subsidie van € 1.000.
Dat is één van de vier maatregelen
die we als gemeente nemen om de
lokale culturele sector te steunen
en te versterken. De gemeente krijgt
hiervoor een bijdrage van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
van € 1,3 miljoen. Landelijk is
€ 150 miljoen beschikbaar. Behalve
de amateurverenigingen krijgen
ook de professionele instellingen
coronasteun. Hoeveel dat is, wordt
per instelling bekeken. Instellingen
met veel eigen inkomsten zijn het

afgelopen jaar harder geraakt
dan grotendeels gesubsidieerde
instellingen. Maatwerk is ook bij
amateurverenigingen mogelijk.
Daarnaast kunnen we professionele
kunstenaars incidenteel steunen met
opdrachten voor bijvoorbeeld kunst in
de openbare ruimte of via cultuurbedrijf
De Domijnen. Het is de bedoeling dat
de culturele sector met deze bijdrage
ook wordt versterkt, om crisissituaties
beter te kunnen opvangen. Makers
en professionele instellingen moeten
dan ook nieuwe manieren zoeken om
het publiek te blijven bereiken en daar
bovenop de regionale samenwerking te
versterken.

trainingsgebied van Nederland. Je
hebt hier alle faciliteiten en natuurlijk
het heuvellandschap. Ik ken inmiddels
elk weggetje in de omgeving. Ja, ik
voel me hier zeker thuis. Vóór de

lockdown kwam ik ook vaak in de stad
om te winkelen of een koffietje te doen.
Mijn favoriete stek is Coffee Mundo
The Library. Heerlijk rustig zitten en
even wat werken op de laptop.”

Rectificatie nieuwe parkeertarieven Sittard-Geleen
In de Stadskrant van februari stond dat parkeren in de parkeergarage van
Zuyderland de eerste 20 minuten gratis is. Dat klopt niet. Als u binnen 20
minuten uit de garage rijdt, hoeft u niets te betalen. Als uw verblijf langer
dan twintig minuten is, tellen de eerst twintig minuten wél mee voor de
totale parkeerduur (en het parkeertarief). Dus wanneer u iemand afzet en
weer naar buiten rijdt binnen 20 minuten, betaalt u niets. Wanneer u uw
auto langer dan 20 minuten in de garage parkeert, betaalt u € 0,60 voor de
eerste 20 minuten en € 0,60 voor het daaropvolgende blok van 20 minuten.
Zie ook:  www.sittard-geleen.nl (zoekwoord: parkeertarieven)

Volg het laatste nieuws
van de gemeente
Meld u aan voor onze
gratis nieuwsbrief
www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief
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We moeten duurzamer leven, stoppen met het gebruik van olie en gas. Mooi gezegd, maar
hoe? Voor een landelijke wedstrijd bedachten Studenten van Zuyd Hogeschool en jonge
professionals van CHILL en ZOwonen hoe ze mensen kunnen stimuleren om zuiniger en
duurzamer te leven. Eén van de Sittard-Geleense teams won de publieksprijs met de app
‘Circular City’, een soort ‘Pokemon to go’.

App voor een schone, duurzame stad
Troep opruimen, zuinig omgaan met energie, spullen niet zomaar weggooien, met de fiets naar school of het werk gaan.
Daarover gaat de app Circular City, die dit jaar ontwikkeld moet worden. “We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan
een schonere wereld, dat is de gedachte”, zegt Jitske Lagarde, één van de bedenkers.

Het beginscherm van de app Circular
City is een smerige stad. Het stinkt in de
straten, overal ligt troep op de grond. Er
is geen groen te bekennen en alle dieren
zijn vertrokken. Spelers van de app
kunnen de stad weer schoon en leefbaar
maken door allerlei opdrachten te doen
en oplossingen te bedenken. Er zijn
punten te verdienen, net zoals in het nog
altijd populaire Pokemon to go.

Hackaton
Jitske werkt bij CHILL en bedacht samen
met vier leerlingen van Zuyd Hogeschool
het plan voor de app. Ze wonnen er de
publieksprijs mee tijdens het nationale
congres Circulaire Economie. “Onderdeel
van het congres was een hackaton, een
wedstrijd waarin studenten worden
uitgedaagd om ideeën te bedenken”, legt
Daniëlle Twardy-Duisters, onderzoeker

“We werken hier
voortdurend samen
met onderzoekers,
docenten, ervaren
professionals en
studenten aan
innovaties."

aan Zuyd Hogeschool, uit. “We kregen in
december een uitnodiging, vervolgens
hebben we contact gezocht met de CHILL
Labs op de Brightlands Chemelot Campus
in Sittard-Geleen. Samen hebben we
studenten gevraagd ideeën te bedenken
en mee te doen. Binnen de kortste keren
hadden we meer dan 25 aanmeldingen
waarmee we vijf teams hebben gevormd.”

CHILL
“We werken hier voortdurend samen
met onderzoekers, docenten, ervaren
professionals en studenten aan
innovaties”, zegt Marous Kuijer van
CHILL. “Met de focus op nieuwe,
duurzame materialen die worden
gemaakt uit onder andere afvalplastic.
Daarom zijn ook medewerkers van
ZOwonen aangehaakt, omdat deze
woningcorporatie al lang werkt aan

circulariteit. Zeg maar het hergebruik
van materialen als er bijvoorbeeld een
huis of flat gesloopt wordt.”

Hoge verwachtingen
De groepjes gingen digitaal aan de slag
en presenteerden op 4 februari hun
ideeën voor een Limburgse jury. Circular
City werd daarna afgevaardigd naar de
landelijke finale en won de publieksprijs.
Jitske: “We zijn zeker van plan de app
te bouwen. Dat kan bij Zuyd, maar er
hebben zich ook al commerciële partijen
gemeld. Wie weet wordt het wel een hit.”
De vier andere ideeën belanden niet in
de prullenbak. In de komende periode
worden alle ideeën bekeken en waar
mogelijk uitgevoerd.
 www.zuyd.nl/over-zuyd/
nieuws/2021/02/winnaar-hackathon
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Het nieuwe Sportpark Glanerbrook:
gezond sporten voor iedereen
In 2025 opent het nieuwe Sportpark Glanerbrook zijn deuren
in Geleen. Een complex met 4 zwembaden, een ijshockeyhal,
2 sporthallen, een wielerbaan en een schaatsbaan. Een
trekpleister voor verenigingen, (top)sporters en recreanten
uit heel Limburg en de Euregio. Een plek waar gezondheid
op de eerste plaats komt.
Eind 2020 ging de kogel door de kerk.
Na vier jaar puzzelen, rekenen en discussiëren gaf de gemeenteraad groen
licht voor een grootscheepse renovatie
en vernieuwbouw van Glanerbrook.
Kostenplaatje: 48,3 miljoen euro.

Bezoekers
Sportpark Glanerbrook is er niet alleen
voor de inwoners van Sittard-Geleen,
maar ook voor bezoekers uit heel
Limburg en de Euregio. Met binnenzwembaden, waaronder een 50 meter
wedstrijdbad en een buitenbad met
waterspeeltuin. Een grote ligweide met
speeltuin en ruimte om een balletje te trappen of te volleyballen. Met
sporthallen, een overdekte schaatsbaan én de enige overdekte wielerbaan
in Limburg.

Euregionaal
Een sportmekka dus voor verenigingen en scholen in de omgeving. Maar
Sportpark Glanerbrook krijgt ook een
regionale uitstraling. Het wordt ook
een plek voor (top)sport. Top-ijshockey
gaat spelen in een gloednieuwe hal
met ruimte voor 1.200 toeschouwers.
Het wedstrijdzwembad van 50 meter
met tribune biedt alle ruimte voor
topprestaties. Datzelfde geldt voor
de vernieuwde sporthal. En met een
overdekte 400 meter schaatsbaan én
kombochten wielerbaan, wordt Sportpark Glanerbrook een unieke plek in
Limburg en de Euregio. Een accommodatie die perfect aansluit bij het
Tom Dumoulin Bike Park en
Watersley in Sittard.

Burgemeester Damenpark
Sportpark Glanerbrook wordt geen
gesloten bolwerk. Het ontwerpteam
dat met de plannen aan de slag
gaat, zoekt aansluiting met het
Burgemeester Damenpark. Het
park bestaat volgend jaar maar
liefst 90 jaar en kan bogen op een
roemruchte geschiedenis (zie foto’s).
Het is een mooie plek om te wandelen
of te joggen, even uit te rusten
en te genieten van de omgeving.
De vernieuwbouw van Sportpark
Glanerbrook gaat vier jaar duren.
Op 1 januari 2025 moet het complex
helemaal klaar zijn. Zo duurzaam
mogelijk gebouwd, met behoud van
wat nog goed is. Afgekoppeld van het
gas en met zonnepanelen voor de
elektriciteit.

Verenigingen, gebruikers
en omwonenden
De grote verbouwing zorgt natuurlijk
voor de nodige ongemakken en
overlast. Maar verenigingen hoeven
niet bang te zijn dat ze tijdelijk
zonder sporthal of zwembad
komen te zitten. In nauw overleg
met verenigingen wordt samen
met de Sportstichting en Het
Anker gezocht naar alternatieve
trainingsaccommodaties tijdens de
verbouwing. Ook met alle gebruikers,
het huidige personeel van Laco
en omwonenden wordt overlegd.
De opgehaalde wensen worden
meegenomen in het ontwerp, dat nog
dit jaar Europees wordt aanbesteed.
 www.sittard-geleen.nl/glanerbrook
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Hulp voor ondernemers

Corona-informatie voor verenigingen en stichtingen

De overheid heeft meerdere regelingen om ondernemers te ondersteunen
tijdens de coronacrisis. Hiermee kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning
krijgen of tegemoetkoming in uw loonkosten. Andere regelingen maken het
makkelijker om aan krediet te komen. Wilt u als ondernemer op de hoogte
blijven van corona gerelateerd nieuws? Meld u dan aan voor onze e-nieuwsbrief
voor bedrijven. Dat kan via  www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus.
Hier vindt u ook meer informatie over ondernemen in coronatijd.

De coronamaatregelen treffen ook verenigingen, stichtingen en accommodaties
in onze gemeente. Activiteiten kunnen niet of in aangepaste vorm plaatsvinden.
Dat kan vragen oproepen, of misschien wel zorgen over het voortbestaan van uw
vereniging, stichting of accommodatie. Wij denken graag met u mee. Kijk voor
meer informatie op  www.sittard-geleen.nl, zoekwoord Corona-informatie
voor verenigingen en stichtingen.

Voelt u zich eenzaam?

Informatiepunt Samen Sterk
Informatiepunt SamenSterk is er voor iedereen
die hulp nodig heeft of hulp wil aanbieden.
Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, voor
elkaar te koken, een luisterend oor te bieden.
Informatiepunt Samen Sterk brengt deze
initiatieven samen. Zodat mensen met een
hulpvraag direct zien welke hulp in de buurt
geboden wordt. Heeft u hulp nodig? Wilt u
helpen? Of kent u een initiatief dat hier zeker
niet mag ontbreken? Kijk op  http://partnersin-welzijn.nl/hulpinitiatieven-corona-sittardgeleen/. Of bel op werkdagen tussen 09.00 en
12.30 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur met
nummer 046 – 457 57 00.
Naast mooie hulpinitiatieven van inwoners zijn
diverse zorgpartners aan het Informatiepunt
verbonden. Dus ook voor vragen, hulp of
ondersteuning op het gebied van welzijn, wonen,
zorg, financiën of opvoeding bent u bij het
Informatiepunt aan het juiste adres.

Heeft u hulp nodig?
Of wilt u helpen?
Het coronavirus houdt ons al een
jaar in zijn greep. We werken,
studeren en blijven zoveel mogelijk
thuis, houden afstand en dragen zo
ons steentje bij om het virus onder
controle te krijgen. Het zijn pittige
tijden, voor iedereen. Niet alleen
ouderen, ook steeds meer jongeren
missen gezelligheid en sociale
contacten en voelen zich eenzaam.
Tegelijkertijd zien we ook nog
steeds waardevolle initiatieven van
mensen die elkaar willen helpen.
We hebben informatie van een
aantal organisaties en initiatieven
voor u gebundeld. Zo ziet u direct
waar u terecht kunt.

Samen voor alle kinderen
Ook financieel kan de coronacrisis impact hebben.
Mogelijk komt u dit jaar in aanmerking voor de
regeling Samen voor alle Kinderen. Deze regeling
biedt een tegemoetkoming in kosten voor school,
sport en/of cultuur voor kinderen t/m 18 jaar.
 www.samenvoorallekinderen.nl.

Meer weten?
Mist u nog informatie of heeft u vragen?
Kijk op  www.sittard-geleen.nl, zoekwoord
coronadossier of bel de gemeente via nummer
14 046.

Het coronavirus maakt het niet eenvoudig om
samen iets te ondernemen. Zeker ouderen en
mensen met een kwetsbare gezondheid zijn nu
vaak aan huis gekluisterd. Des te belangrijker
om tóch contact te houden. Online of op veilige
afstand totdat het virus onder controle is of de
vaccinaties voldoende bescherming bieden.
Op  www.eentegeneenzaamheid.nl vindt
u informatie en tips over wat u kunt doen,
voor uzelf of een ander. Houd ook  www.
wijksteunpuntensittardgeleen.nl/
programma-aanbod in de gaten. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten, vindt u hier
diverse activiteiten in uw eigen buurt. Of misschien
is vrijwilligerswerk een leuke manier om nieuwe
contacten te leggen.
Op  www.vrijwilligerscentrale-wm.nl vindt u
verschillende vacatures voor vrijwilligerswerk.

Zorgen over uw kind?
Vrienden niet meer zien en veel binnen zitten.
Eén op de drie jongeren geeft het leven op dit
moment een onvoldoende. Sommigen worden
somber, anderen opstandig. Maak jij je zorgen of
maakt u zich zorgen over uw kind? Kijk dan eens op
 www.sittard-geleen.nl (zoekwoord jeugdhulp)
of  www.opgroeienin046.nl. Daar vindt u
allerhande tips en informatie, ook over wat u of uw
kind zelf kan doen om de situatie beter te maken.

Zorgen over de veiligheid van een kind of volwassene?

Aandacht voor gezonde leefstijl en bewegen

In deze periode van thuisblijven is het extra belangrijk goed naar elkaar om te
kijken. Heeft u het vermoeden dat in uw omgeving iets niet in orde is? Of zit u zelf in
een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling? U kunt voor advies terecht
bij Veilig Thuis, bel 0800-2000. Is bellen thuis lastig omdat iemand meeluistert? U
kunt ook chatten. Meer informatie vindt u op:  www.veiligthuiszl.nl.

Veel beweeglessen gaan op dit moment niet door. Om toch voldoende
aandacht te houden voor een gezonde en vitale leefstijl, biedt Ecsplore online
mogelijkheden. Zo kunt u video’s van leefstijlcoaches bekijken en vanaf thuis
meedoen met beweegactiviteiten. Zo blijven we samen in beweging.
 www.ecsplore.nl/senioren/healthylife.

#samensterksittardgeleen
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GOED OM TE WETEN

Riool verstopt? Meld het bij de gemeente
Heeft u een verstopt riool, meld het dan altijd eerst telefonisch bij de gemeente via nummer 14 046. Dat kan
ook ’s avonds en in het weekend. U krijgt dan bezoek
van één van onze medewerkers. Die beoordeelt de
situatie en legt uit wat er moet gebeuren.
Let op: schakelt u op eigen initiatief een
ontstoppingsbedrijf in en constateert dit bedrijf een
verstopping op grond van de gemeente, dan kunt u
achteraf géén aanspraak maken op vergoeding van de
gemaakte kosten. Die zijn voor uw eigen rekening.

Betaling kosten
Zit het probleem in het openbare riool, dan lost de
gemeente het probleem voor eigen rekening op. Zit de
verstopping in uw eigen deel van het riool, dan bent
u als huiseigenaar verantwoordelijk en betaalt u de
kosten. Als de verstopping in het openbare gedeelte
het gevolg is van onjuist gebruik, brengt de gemeente
de kosten in rekening bij de veroorzaker.
Voor meer informatie:
 www.sittard-geleen.nl/riolering

Voorzitter Henny Korink
van Volkstuinvereniging
Lindenheuvel is blij dat de
vereniging begin 2020 haar
plannen mocht presenteren
aan Kern met Pit. “Kern met
Pit daagt mensen uit om
hun droom voor de buurt
binnen een jaar te realiseren.
Daardoor kon ons project Ut
Mooshöfke van start. Onze
doelen: de tuinen verbeteren
en de buurt meer betrekken
en enthousiast maken voor
tuinieren.”

Ook een goed
idee voor je buur
t?
Kijk dan eens op

kernmetpit.nl

Ut Mooshöfke brengt
buurtbewoners samen
Een jaar lang hard werken is nu beloond. Ut Mooshöfke is de Limburgse
winnaar van de Kern met Pit-trofee
2020 en € 1.500. “We zijn supertrots op
onze prijs.”

Verdiende prijs
“Ze hebben een dikke pluim verdiend”,
vindt ook buurvrouw Christien Ortmans
die in haar tuinkas groenten voor
de volkstuinen opkweekt. “Vroeger
huurden wij zelf een volkstuintje aan
de Gladiolensingel. De laatste jaren
was het er een rotzooi. Verwaarloosde
schuttingen, afval en onkruid dat overal
woekerde. Nu zien de tuinen er stukken
beter uit. Ik ben heel blij dat alles weer

geven weg wat over is. “Dat was ook ons
doel”, zegt Henny blij: “Met Ut Mooshöfke
dragen we bij aan meer saamhorigheid
en armoedebestrijding in de buurt.”

netjes wordt bijhouden. En dat de Volkstuinvereniging de prijs won.”

Jong en oud enthousiast
Met hulp van vrijwilligers uit de buurt
en via participatiebedrijf Vidar zijn de
volkstuinen flink opgeknapt. Er zijn veel
fruitbomen geplant. Ook de watervoorziening is geregeld, door tanks in te
bouwen die regenwater van (buur)daken
opvangen. Met al die verbeteringen
groeit het enthousiasme in de buurt.
Bijna alle tuinen zijn weer verhuurd. Verschillende nationaliteiten, jong en oud,
tuinieren hier samen. Ze verbouwen
vergeten groenten, maar ook Syrische,
Turkse en Marokkaanse groenten, en

“Met Ut Mooshöfke
bijdragen aan meer
saamhorigheid en
armoedebestrijding
in de buurt.”

Goed voor de gezondheid
“Er gebeuren hier hele mooie dingen”,
ziet Angelo Baldussu. De Italiaan onderhoudt de tuin van zijn 74-jarige zieke
broer Biagio. “Zo goed als nu was het
nog nooit. Er zijn altijd vrijwilligers die
willen helpen. Bij warmer weer komt
Biagio weer mee.” Ook de Syrische
vluchteling Fahmi Alomari is graag in
zijn tuintje: “Daar voel ik mij blij. Met
mensen praten, en buiten bezig zijn.
Het is goed voor mijn gezondheid.”

11

MAART 2021

TRANSFORMATIEVISIE WESTELIJKE MIJNSTREEK:

Werken aan goed wonen
in de toekomst
Hoe zorgen we in de toekomst voor passende woningen
voor de bewoners in de regio? Die vraag staat centraal in
de Transformatievisie Westelijke Mijnstreek.

Een passende woning is een woning die
aansluit bij de wensen en behoeften van
de bewoners. Een appartement zonder
drempels bijvoorbeeld, of een woning
met genoeg slaapkamers voor een gezin.
Maar het kan ook een huis vlakbij het
centrum zijn. Een passende woning is
voor iedereen anders.

Welke woonbehoeftes
zijn er straks?
Voor de Transformatievisie hebben
we gekeken naar hoe de bevolking
in de toekomst is samengesteld. En
wat dit betekent voor de vraag naar
woningen. Huishoudens worden
bijvoorbeeld kleiner en mensen worden
ouder. Daardoor komt er onder andere
meer behoefte aan appartementen en
levensloopbestendige woningen. Ook
houden we rekening met andere zaken
die met wonen te maken hebben. Denk
aan duurzaamheid en leefbaarheid.
Het doel van dit alles: zorgen voor een
woningaanbod dat daarbij past. Daarvoor

Dit is een voorbeeld van hoe zo'n toekomstige wijkvisie eruit kan zien
werken we samen met de gemeenten
Beek, Stein en Beekdaelen en met
woningcorporaties, projectontwikkelaars,
belangenverenigingen en bewoners.

Bewoners denken mee
De Transformatievisie is een algemene
kijk op wonen voor de hele regio.

Die gaan we nu vertalen naar de
verschillende wijken en kernen. We
vragen bewoners om daarover mee te
denken. We zijn eind januari begonnen
met een proef met vertegenwoordigers
uit Holtum en Guttecoven. Tijdens online
bijeenkomsten vertelden we over de
ideeën en konden de deelnemers hun

mening daarover geven. Dat leverde
veel informatie op, die we goed kunnen
gebruiken. De uitkomsten nemen we
mee in wijkvisies. Daarna kijken we hoe
we verder gaan met de andere wijken
in de gemeente. Zo kunnen we straks
plannen maken voor heel SittardGeleen.

HUMANITAS, PARTNERS IN WELZIJN EN WERKPLAATS FINANCIËN SLAAN HANDEN IN ELKAAR

Financiële maatjes gezocht
Humanitas, Partners in Welzijn en Werkplaats Financiën
zijn samen op zoek naar vrijwilligers die inwoners willen
helpen met hun financiën.
Wat gaat u doen?
Afhankelijk van uw interesse en mogelijkheden én de situatie en vraag van de
inwoner(s), zijn er diverse werkzaamheden mogelijk. U geeft onder meer hulp
en advies bij:
• Het in kaart brengen en in balans houden van inkomsten en uitgaven
• Het ordenen en afhandelen van post
• Belastingzaken en eventuele toeslagen
• Schuldhulpverlening
• Aanvragen van voorzieningen

Interesse?
Kijk op  www.vrijwilligerscentrale-wm.nl voor de
volledige vacature of stuur uw motivatiebrief en
CV naar finmaatjes@piw.nl.

Makkelijk toegankelijke hulp voor inwoners met financiële zorgen, is een
belangrijk speerpunt in het beleid en de aanpak van onze gemeente om
schulden en armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gezamenlijke
initiatief van Humanitas, Partners in Welzijn en Werkplaats Financiën biedt
extra mogelijkheden voor laagdrempelige hulp.
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HOUD RATTEN BUITEN DE DEUR!

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

Maak kieren en gaten
dicht

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.

Bewaar afval in goed afsluitbare
bakken
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.

Huisdieren
voeren

Repareer een
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.

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

Zet voerbakken voor
honden en katten
‘s avonds niet buiten of
zorg dat er geen voedsel
meer in zit.

Houd alles in en om uw woning
schoon en opgeruimd
Houd alles in en rond uw woning schoon en
opgeruimd. Zo belet 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.

Pas op met vogels voeren,
ratten eten mee

Voer geen vogels,
want zo voert u
ook ratten.

Spoel geen etensresten of olie door het riool
Spoel ook geen voedsel door het toilet. Ratten leven van voedsel in het riool.

Sluit oude leidingen
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.

Ratten mogen
bij het restafval
Gevangen ratten mogen
in de restafvalcontainer.
Gooi ze niet bij het
GFT-afval, want een rat
draagt ziektekiemen mee
die na verwerking in het
compost blijven zitten.

Bestrijding van
plaagdierenstafval

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.

