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Trots op de saamhorigheid in de wijk
Trots zijn de inwoners van Oud-Geleen en Munstergeleen op de saamhorigheid binnen de
afzonderlijke kernen en wijken. Er zijn voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken. Het
woongenot is er van hoog niveau.
Binnen de gemeente zijn we ook trots op de onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen.
De infrastructuur speelt door de centrale ligging van de gemeente een belangrijke rol. De
bereikbaarheid dient steeds van voldoende niveau te zijn.
Verder worden ook de topsportclubs, evenementen en historische gebouwen genoemd.
Zorgen om de leefbaarheid in de wijk
De inwoners van Munstergeleen en Oud-Geleen maken zich vooral zorgen over zaken in hun
directe omgeving. Onderwerpen als groenonderhoud, zwerfvuil, afvaldumpingen en
verkeersproblemen komen voorbij. Wat betreft verkeer gaat het over parkeren en drukte rondom
scholen en snelheid in 30km-zones.
Er zijn ook zorgen over handhaving en de wijkagent die niet meer zichtbaar zijn. Daarnaast
ervaren de inwoners dat meldingen niet serieus genomen worden. Ook neemt het aantal gevallen
toe waarin mensen geen melding meer durven te maken.
Op sociaal gebied maakt men zich zorgen over de armoedevoorziening. Ook ziet men een
terugloopt in het ledenaantal bij meerdere verenigingen.
Wat kunnen we doen of moeten we juist niet meer doen?
Alhoewel de inwoners ook trots zijn op zaken buiten hun eigen wijk, mogen deze zaken niet ten
koste gaan van hun wijk. Een historisch centrum is mooi, maar spreekt maar weinig inwoners aan.
Topsport mag niet ten koste gaan van breedtesport. Politie-inzet bij Fortuna mag niet ten koste
gaan van de wijkagent.
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De tegenstelling tussen Sittard en Geleen blijft nog wel een generatie bestaan volgens de
aanwezige inwoners. Probeer dit niet geforceerd te veranderen, want dat werkt toch niet. De
Geleense mentaliteit wordt zachter genoemd dan in Sittard.
Voorzieningen zijn er genoeg. Maar als er bezuinigd moet worden, durven de inwoners zich ook af
te vragen of ze wel genoeg gebruik maken van de voorzieningen. Slechts enkele aanwezigen
geven bijvoorbeeld aan het afgelopen jaar in de schouwburg geweest te zijn.
De leegstand in Geleen wordt niet opgelost met nieuwe winkels. Maakt er dus een woonbare kern
van.
Handhaving wordt niet als oplossing gezien voor problemen rondom snelheid in het verkeer.
Hiervoor wordt aangegeven dat de gewenste snelheid moet passen bij de inrichting van de straat.
Ten slotte merkt de Jeu-de-boulesclub op dat zij geen probleem hebben om genoeg leden te
vinden. Sterker nog, er is een ledenstop omdat er geen ruimte is om een extra baan aan te leggen.

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

BEELDVERSLAG
Gespreksleider Eugene Lebon vraagt
Wethouder Leon Geilen voor een korte
toelichting op SAMEN DUURZAAM.

Wethouder Jos Bessems bespreekt de
trots en zorgen van Oud-Geleen en
Munstergeleen.

Wethouder Leon Geilen spreekt met de
inwoners over hoe concrete dingen
samen opgepakt kunnen worden.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
Inwoners Oud-Geleen en Munstergeleen
Circa 25 inwoners, waaronder leden van het wijkplatform
College



Wethouder Geilen
Wethouder Bessems

Ambtelijke organisatie
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Eugene Lebon
Carmen Bijlmakers
Maarten Smits

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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