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De aanwezigen worden gevraagd zich te splitsen in 2 groepen, waarbij beide groepen de dialoog
aangaan. Beide groepen gaan onder leiding van wethouder Pieter Meekels of wethouder Jos
Bessems aan de slag over de zorgen en de trots.
De trots
Binnen de groep, welke als eerste in gesprek gaat over waar men trots op is, valt op dat er per
onderwerp, de behoefte is om de zorgen erover uit te spreken. Tot dialoog komen over waar men
trots op is blijkt lastig. Om na het dialoog de punten te onderbouwen lijkt te werken en laat zien dat
men het meest trots is op de groene wijk met de nadruk dat ze wel onderhouden moet worden.
Het tweede onderwerp is de omgang met elkaar in Lindenheuvel. Tijdens de gesprekken komt de
historie van Lindenheuvel voorbij, een van waar vroeger meer dan 40 culturen bij elkaar woonden
en dit de buurt verrijkte, maar waarbij niet iedereen dit als even positief ervaart nu. Naar voren
komt de bloemenmarkt, een plek waar veel mensen elkaar treffen, uit verschillende groepen en
waarvan iedereen bereid is om de ander in z’n waarde te laten. De initiatieven die door vrijwilligers
vanuit de wijk ontstaan, zoals het organiseren van ouderenavonden, onderschrijven ook dit beeld.
De zorgen
Een zorg welke tijdens de dialoog ter tafel komt is het ontbreken van multiculturele inwoners aan
tafel tijdens deze bijeenkomst, welke voor sommigen de angst voor radicalisering aanhaalt. De
nadruk ligt niet op de aanwezigen te voelen radicalisering, maar op de angst ervoor en het niet
kunnen voelen/zien van het voorkomen ervan. Bij de vraag om zich aan te sluiten bij eerder
genoemde zorgpunten zijn er geen onderwerpen die eruit springen. De groep is verdeeld en geeft
aan dat Moveoo, het verkeer in Lindenheuvel en drugsproblematiek de grootste zorgen zijn.
Minder bezorgd
De onderwerpen welke geen stemmen kregen, is ook weinig over gesproken tijdens de avond. De
leegstand, de parkeertarieven, armoede, de onuitvoerbare regels van de ambtelijke organisatie of
dat Geleen verpaupert zijn niet de onderwerpen welke binnen deze groep uit Lindenheuvel leeft.
Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG
Wethouder Pieter Meekels in gesprek over de
trots in Lindenheuvel uit SAMEN DUURZAAM.

Wethouder Jos Bessems luistert als eerste
naar de groep over waar men trots op is in
Lindenheuvel.

Wethouder Pieter Meekels en wethouder Jos
Bessems vatten samen wat er in de twee
groepen besproken is, welke onderwerpen
door aanwezigen benadrukt zijn en hoe dit past
in SAMEN DUURZAAM.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
College



Wethouder Meekels
Wethouder Bessems

Ambtelijke organisatie
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May Jung
Frans Drissen
Koen Broumels

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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