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De grootste zorgen
Een doorn in het oog is vooral het illegaal dumpen van grofvuil ‘gewoon op straat’. Daaropvolgend
is ook het groenonderhoud een aandachtspunt samen met het verkeer in Lindenheuvel. Er is
menig discussie over de verkeeroverlast bij de groep, waarbij bijna iedereen wel voorbeelden kan
benoemen. Als laatste vindt een groot deel van de aanwezigen dat de parkeertarieven te hoog zijn.
Geen zorgen
Inwoners komen met signalen dat er zelfs ‘geen zorgen’ zijn waarbij het punt zelf aangedragen
wordt en een stem krijgt. Duidelijk is dat er bij de aanwezigen geen zorgen zijn over de huisvesting
van Moveoo in de wijk. Over de toekomst van jeugdverenigingen en bijbehorende accommodaties
is men tevreden, deze worden niet als zorgelijk aangemerkt.
Minder bezorgd
Een andere groep maakt zich zorgen over de financiën van de gemeente, leegstand van winkels,
de mentaliteit van de bevolking, het verpauperen van Geleen en de – onzichtbare - armoede. Over
de armoede wordt nog flink gesproken, want er wordt onderkend dat er mensen zijn die er duidelijk
geen behoefte aan hebben om uit hun isolement te komen.
De trots
Van alle stemmen was de trots op ‘dat ik hier geboren en getogen ben’ veruit de winnaar, gevolgd
door ‘de saamhorigheid’ in Lindenheuvel en de ‘omgang met elkaar’. De groep die bij het
maaltijdproject bij elkaar komen, zien, treffen en wachten op elkaar. Het verengingsleven samen
met de ‘vrijheid’ en het ‘in stand houden van tradities’ vullen de lijst aan. Samenvattend, kijkende
naar de lijst, is er eigenlijk geen enkel onderwerp waar deze groep in Lindenheuvel niet trots op is.
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BIJLAGE 1

BEELDVERSLAG
Wethouder Leon Geilen licht de groep
aanwezigen toe waarom we tijdens ‘hun’ warme
maaltijd in gesprek willen over SAMEN
DUURZAAM.

Wethouder Felix van Ballegooij is aan tafel
geschoven om te luisteren en door te vragen
over wat er speelt in Lindenheuvel en waar
men trots op is.

Wethouder Jos Bessems aan tafel, nadat de
warme maaltijd gegeten is, met een groep die
actief is in de samenleving en waar zelfs
Facebook gebruikt wordt om mensen uit hun
isolement te krijgen.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERSLIJST
College




Wethouder van Ballegooij
Wethouder Geilen
Wethouder Bessems

Ambtelijke organisatie
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May Jung
Koen Broumels

BIJLAGE 3

PROCES SCHEMA
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