Notulen Info-Avond Wijkplatform Ophoven,
gehouden op 4 november 2013
in “De Landjwaer” te Sittard

Agenda
1. Opening en voorstellen van de gasten
2. Evaluatie actiepunten en activiteiten van het afgelopen jaar
3. Toelichting stadsdeelmanager op gemeentelijke zaken.
4. Pauze
5. Gelegenheid tot stellen van vragen
6. Samenvatting en sluiting.
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Opening en voorstellen van gasten

De technisch voorzitter heet het beperkte aantal bezoekers (totaal aanwezigen 24 personen)
van deze infoavond hartelijk welkom en stelt de aanwezige gasten van de samenwerkingspartners voor.
De doelstelling van het wijkplatform is en blijft het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk
(Schoon, Heel en Veilig).
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Evaluatie actiepunten en activiteiten in het laatste jaar.

2.1

Wijkkrant: in 2013 is de wijkkrant 3x verschenen. Er is veel belangstelling voor deze
krant. Voor 2014 zijn eveneens 3 uitgaven gepland.
Vergaderingen: Er zijn 5 reguliere vergaderingen van het wijkplatform geweest, 2
daarvan waren met onze samenwerkingspartners.
Discussies met de gemeente over:
- parkeerproblemen (overloop vanuit het centrum en bij de sportvelden van OVCS)
- groenvoorzieningen
- renovatie stadspark
- speelbos (geopend in september)
- skatebaan (geopend in oktober)
- stadsdeelprogramma en stadsdeeljaarplan
- onderzoek wijkplatforms door rekenkamercommissie (uitgangspunten en status van
de wijkplatforms)
- leefbaarheidsagenda 2025. Er is in 2012 en in 2013 een bijeenkomst geweest in de
Landjwaer. Helaas waren er geen jongeren waarvoor deze toekomst van belang is. Het
rapport volgt.
Zwerfafval: In 2013 deden slechts 8 personen mee met zwerfvuilactie. Voor de start
werden de deelnemers toegesproken door de organisatie van de zwerfvuilactie en
werd een oorkonde uitgereikt omdat het Wijkplatform Ophoven voor de 10de keer
meedeed aan het zwerfafvalproject. In 2014 wordt wederom deelgenomen aan de
zwerfvuilactie en hoopt het wijkplatform op een grotere deelname aan deze actie.
Gegadigden kunnen zich opgeven bij het secretariaat.
Snuffelroute: op 21 april was weer de snuffelroute, er waren 85 deelnemers. Er was
een grote belangstelling vanuit de wijk en de omgeving. Helaas waren er enkele
“illegale deelnemers” die zich op een oprit installeerden om waren te verkopen. Ook
werden opmerkingen gemaakt over de bijdrage die gevraagd werd. Er word nader
onderzocht hoe een en ander geregeld kan worden.
Buitenspeeldag: Bij goed weer werd op 12 juni de buitenspeeldag gehouden. Er waren
weer circa 100 kinderen die deelnamen. Voor de kinderen waren er naast het
springkussen en de Kinjerspastrein enkele leden van het Stadslab die de kinderen
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bezighielden met straattekenen, ballonnen pimpen en steen bewerken. Voor de
ouders, opa’s en oma’s was er weer een kop koffie of thee met wafel.
Burendag Op 21 september was het wijkplatform aanwezig bij de burendag.
Recepties het wijkplatform was aanwezig bij de recepties ter gelegenheid van het 25
jarig jubileum van pastoor Broers en de receptie van fanfare St. Jan bij het 60-jarig
bestaan.
Veldkruisen De veldkruisen aan de Janskamperweg en Holleweg zijn na restauratie
door de werkgroep Kruisen en Kapellen van Vereniging Sittards Verleden door pastoor
Broers gezegend.
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Toelichting door wethouder Ruud Guyt
De wethouder spreekt zijn waardering uit voor het Wijkplatform Ophoven en zegt dat er
veel dingen tot stand zijn gekomen.
- Na de discussie over de renovatie van het stadspark wordt binnenkort een begin
gemaakt. De werkzaamheden aan het riool en de andere werkzaamheden zullen in de
naaste toekomst overlast veroorzaken rond het stadspark.
- De bouwwerkzaamheden in Thienbunder zijn gestart, eind 2013 zullen de eerste
huurappartementen worden opgeleverd. De aanleg van wegen zijn begonnen. Er volgt
nog een informatieavond.
- Het onderzoek Wijkplatforms is in de informatiefase, zodra het eindrapport klaar is
wordt het voorgelegd aan de raad, deze beslist over de uitvoering.
- het jaarplan 2014 zal vanaf half januari 2014 worden gepubliceerd op de
gemeentelijke website.
- Hij attendeert op het meldingsnummer voor zaken met betrekking tot onderhoud aan
groenvoorzieningen, bestrating etc, Deze meldingen kunnen worden gedaan via het
nieuwe nummer 14046, de centrale zal dan de klacht doorsturen naar de betreffende
gemeenteambtenaar. Opgemerkt wordt dat voorkort nog meer dan een maand duurde
voordat er een reactie kwam. Er zal intern op worden geattendeerd deze periode sterk
te verkorten.
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Toelichting stadsdeelmanager op gemeentelijke zaken.

4.1
4.2
4.3
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De voorzitter geeft de heer Heyman het woord om nadere toelichting te geven op
sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en activiteiten:
Leefbaarheidsagenda 2025 wordt voortgezet in 2013, er wordt rekening gehouden met
de gemeentelijke planning
Het Stadsdeelprogramma 2014-2016 wordt opgesteld voor de toekomst onder SittardZuid, omvattend Ophoven en Sanderbout.
Er wordt een beroep gedaan op Burgerschap, de trend is dat de gemeente moet
inleveren en zal meer beroep doen op de burgers. Wel doen wat wordt beloofd.
Discussie over de BMV is van de baan. In Sanderbout komt een algemene voorziening
voor de verenigingen van de wijk Sanderbout. De Landjwaer blijft alsnog en valt nu
onder het gemeentelijke accommodatiebeleid.
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Pauze
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Gelegenheid tot stellen van vragen

6.1

Verkeersveiligheid rond scholen, er wordt gevraagd wat te doen aan de
verkeersveiligheid rond de scholen Aan de Meule en Onder de Kastanje. Er wordt op
gewezen dat de ouders van de kinderen deze situatie veroorzaken door de kinderen,
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liefst tot voor de deur van de school te laten uitstappen en zich niets aantrekken van de
geldende verboden. Nogmaals wordt gevraagd meer handhavend op te treden.
Verkeersveiligheid Via Timmers (spooronderdoorgang), Dit is een eenrichtingsweg,
uitgezonderd voor fietsers/bromfietsers. Vanuit de Jans Kamperstraat mag men wel
inrijden. Vanuit de Rijksweg-Zuid niet. Als men vanaf de Jans Kamperstraat onder het
spoor door rijdt is er in de eerste bocht een spiegel geplaatst, welke helaas niet goed
afgesteld staat. In de tweede, eveneens onoverzichtelijke bocht staat echter geen
spiegel. Bewoners klagen dat er daar veel tegen het verkeer ingereden wordt. Hierop
heeft de wijkagent studenten drie weken lang, tijdens spitsuren, een achttal controles
laten uitvoeren. Resultaat: 1 overtreder.
Van de bewoners uit de wijk komt het verzoek of er in de tweede, onoverzichtelijke
bocht, ook een spiegel geplaatst kon worden. De wijkagent zal een en ander nader
bekijken en eventueel inbrengen bij de verkeerscommissie van de gemeente
De wijkagent laat weten dat er in augustus metingen zijn verricht op de Molenweg in
verband met het in- en uitgaande verkeer via deze weg. Voor snelheidscontroles
voldoen veel wegen binnen de 30-km zone nog niet aan de gestelde eisen en zijn
daarom geen snelheidsmetingen mogelijk.
De wijkagent laat weten dat Ophoven een vrij rustige wijk is met een hoge sociale
controle. Hij wijst erop dat er wel geklaagd wordt maar er geen meldingen worden
gedaan. Als er geen meldingen zijn kan hij niets ondernemen. Hij heeft zich als doel
gesteld de mensen uit de wijk te betrekken bij zaken die in de wijk spelen. Er wordt
tevens op gewezen dat men de wijkagent via Twitter en Facebook kan volgen.
Samenvatting en sluiting.

De voorzitter vat de aan de orde gekomen punten samen en belooft alle medewerking te
verlenen om antwoorden op de vragen te krijgen. Hij sluit de vergadering met een woord van
dank aan de aanwezigen voor hun opkomst en inbreng. Hij attendeert nog even op de activiteiten
die op korte termijn in de wijk plaatsvinden, te weten:
Vrijdag 8 november St. Maarten vertrek vanaf De Landjwaer om 18.30 uur
Zondag 10 november Klaproosdag 10.30 uur Plechtige H. Mis in de Petruskerk,
ca 11.30 uur herdenking op Oorlogskerkhof Ophoven
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