SAMEN DUURZAAM
DIALOOG MET INWONERS OPHOVEN, CRAAVELD,
BEEKDAL, TUIN VAN GULIK EN SANDERBOUT
7 NOVEMBER 2018, DE LANDJWAER

Concrete speerpunten uit deze dialoog
- Dienstverlening gemeente blijft de aandacht vragen. Betrouwbaarheid van communicatie
over en na afhandeling.
- Leefbaarheid en veiligheid in de praktijk bijvoorbeeld Pastoor Jacobsstraat/Rijksweg Zuid
en drugseconomie in de buurt.
- Aandacht hebben voor het behouden van ontmoetingsvoorzieningen in de buurt.
- Pak gevaarlijke drugseconomie en activiteiten in buurten hard aan.
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EEN GEMEENTEBESTUUR MET EN VOOR BEWONERS
De volgende zaken waren onderwerp van gesprek.
 Inwoners en gemeente denken na over het nemen van (gezamenlijke) verantwoordelijkheid
voor beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld de adoptie van groen.
 Inwoners willen een leefbare en veilige buurt. Men wil hier samen de schouders onder
zetten door bijvoorbeeld ogen en oren open te houden en te melden. Men heeft de
verwachting dat men de gemeente en handhavende partijen aan hun zijde heeft. Input
inwoners serieus nemen, verslag maken en ook terugkoppelen (ook in geval van nee).
 Over het voorkomen van verloedering en afvaldumping vindt men bijvoorbeeld dat sociale
controle en handhaving (eventueel met camera) uitkomst kunnen bieden en natuurlijk ook
middels campagnes. Nationale zwerfvuil dag bijvoorbeeld.
 Men is van mening dat toppers in de buurt het verschil kunnen maken en het voorbeeld
kunnen zijn. Maar deze toppers zullen zich blijven inzetten wanneer er respect voor hen is
en wanneer men serieus genomen wordt. Voorwaarde is dat de gemeente en instanties
goed communiceert over voorzieningen en mogelijkheden zodat mensen de in de buurt hier
gebruik van kunnen maken als ze anderen willen helpen.
 Mensen in de buurt kunnen ook op sociaal terrein het verschil maken. In Ophoven gebeurt
dat met name ook in Landjwaer door het bestuur en door de KBO. Het voorkomen van
sociaal isolement gebeurt onder meer hier. Men is van mening dat de Landjwaer op korte
afstand ligt en goed bereikbaar is. Een punt van aandacht is hier bijvoorbeeld dat de
omgeving beter verlicht wordt.
Idee:
Inzake duurzaamheid vraagt men zich af of er een luierinzameling door de gemeente
georganiseerd kan worden.
WONEN EN LEVEN IN SITTARD GELEEN
De volgende zaken waren onderwerp van gesprek.
 Faciliteer innovatie in de woningbouw. Bijvoorbeeld Tiny Houses, duurzame woningen,
doelgroep gerichtheid, aandacht voor ontmoeten (ook in de openbare ruimte).
 Pak gevaarlijke drugseconomie en activiteiten in buurten hard aan.
 Maak optimaal gebruik van bijvoorbeeld buurtpreventie en blijf dit goed faciliteren.
 Men mist de politie en dat geeft een onveilig gevoel.
 Verkeersveiligheid, men vraagt aandacht voor weginrichting en handhaving.
 Na regen is er vaak overlast. De gemeente heeft een plan voor de hele stad en men vraagt
hoe Ophoven hierin meegenomen wordt. Men doet de suggestie om campagnes te starten
die ook landelijk aan de orde zijn. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld regentonnen,
minder/niet-doorlaatbare verhardingen en afkoppelen van huizen aan het riool.
 Ook hier kwam de Pastoor Jacobsstraat/Rijksweg-Zuid aan de orde, en de onduidelijkheid
hoe het daar verder gaat met bouwplannen van eigenaar.
 In Sanderbout wil men een goede veilige verbinding naar de nieuwe winkels bij
Fortunapark. Zeker als de Jumbo weggaat in Sanderbout.
 Sanderbout wil graag betrokken worden als het gebied bij de Bokskoulweg ontwikkeld zal
gaan worden. Dat is nu nog niet het geval.
 Inzake bereikbaarheid geeft men aan dat men bij (weg)werkzaamheden tijdig en adequaat
geïnformeerd wordt.
Idee:
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Om vereenzaming te voorkomen zouden jong en oud verbonden kunnen worden door
scholen en vertegenwoordigers in de zorg. Kan dit een bewonersinitiatief zijn? En wie kan
helpen?






Het zou goed zijn als de verantwoordelijke instanties evalueren hoe de indicatie tijdens
keukentafelgesprekken in de praktijk lopen.
Geef meer aandacht en adequate informatie als het gaat om alle doelgroepen binnen de
gemeenschap de mogelijkheid geven om te ontmoeten, bewegen/sporten en ontspannen.
Draag nog meer uit wat de gemeente en haar organisaties te bieden hebben als het gaat
over goed wonen en leven.
Denk er over om iets te doen met bv. kwijtschelding hondenbelasting aan bepaalde
doelgroepen.

Bijlage 1: beeldverslag
Bijlage 2: deelnemerslijst
Bijlage 3: processchema
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG

Wethouder Felix van Ballegooij dankt de inwoners
dat hij en zijn collega’s Berry van Rijswijk en Leon
Geilen mogen ‘aanschuiven’ bij de inloopbijeenkomst
die elk jaar wordt georganiseerd door het
Wijkplatform Ophoven.
Hij nodigt iedereen uit voor het gesprek bij de
flipovers.

Bij elke flipover gaan de inwoners in gesprek met
een wethouder over het coalitieakkoord SAMEN
DUURZAAM en vooral wat zij in hun eigen wijk
belangrijk vinden.

Inwoners gaan van flipover naar flipover en kunnen
zo met elk van de 3 wethouders spreken. Soms over
andere onderwerpen en soms over de dezelfde
onderwerpen.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners van Ophoven, Craaveld, Beekdal, Tuin van Gulik en Sanderbout


Ca. 25 personen

College




Wethouder Leon Geilen
Wethouder Felix van Ballegooij
Wethouden Berry van Rijswijk

Ambtelijke organisatie
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Ger Heyman
Denis Crompvoets
Maud Lemmens

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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