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Kentekenparkeren in 
de Odaparking

Het Dictee 2021

THEO SELDER IS TAALAMBASSADEUR LAAGGELETTERDEN:

NOG MEER PARKEERGEMAK HOE PLEEG JE DE PERFECTE MOORD?

Weet u dat u in de Odaparking ‘contactloos’ kunt parkeren? 
De parkeerinstallatie is vernieuwd en werkt nu door middel van ‘kentekenparkeren’. 
Bij het binnenrijden wordt uw kenteken automatisch geregistreerd. U kunt ver-
volgens uw auto parkeren en doen waar u voor komt. Na afloop kunt u betalen 
bij een betaalautomaat óf meteen doorrijden naar de uitrit. Bij de uitrit krijgt u op 
basis van uw kenteken het verschuldigde bedrag te zien. Betalen gaat vervolgens 
gemakkelijk met uw pinpas. Meer weten? Kijk op  sittard-geleen.nl/parkeren.

De Vertaalacademie Maastricht (van Zuyd Hogeschool) 
organiseert op 20 mei tussen 13.30 en 16.00 uur Het Dictee 2021. Een 
online spellingscheck met een bijzonder thema: hoe pleeg je de perfecte 
moord? Speciaal voor het 20-jarig bestaan van Zuyd Hogeschool schreef 
thrillerschrijfster Esther Verhoef het dictee en zij leest het ook voor voor op 20 
mei. Durft u mee te doen? Deelname is gratis en iedereen kan meedoen, ook 
familie en vrienden. Na aanmelding ontvangt u de deelnamelink. 
Aanmelden?  www.zuyd.nl, zoekwoord Het Dictee 2021.

“Er zijn veel mensen zoals ik, die 
moeilijke woorden niet snappen”

Kom mee naar school!
Taalambassadeurs komen op voor andere laag-
geletterden. “Leuk is dat je in contact komt met 
gemeenten”, vindt Theo. “Wij vertellen ons verhaal. 
En zorgen dat er geld blijft voor de taallessen. Ook lezen 
we veel brieven van de gemeente of het ziekenhuis. 
Moeilijke woorden strepen we dan door. We schrijven 
erbij hoe het voor ons makkelijker is. Ik heb het snel in de 
gaten als mensen niet goed kunnen lezen. Vaak schamen 
ze zich. Of durven ze niet naar school. Ook daarvoor zijn 
de taalambassadeurs. Wij zeggen: ‘Kom mee naar Vista 
college! Dan kun je dadelijk veel meer.’ Mijn collega’s 
hielpen mij over de drempel. Nu doe ik dat voor anderen.”

Ook moeite met lezen, schrijven, rekenen of computeren? 
Het is nooit te laat om dit te leren! Dat kan bij Vista college Taal+. Meer weten of aanmelden? 
Bel dan Sylvana Oudendijk: 06 – 28 52 88 30. Of mail naar: s.oudendijk@vistacollege.nl. 

Meer taalambassadeurs nodig!
Al taallessen (NT1) gevolgd? Word dan ook taalambassadeur via Vista! Ze zijn hard nodig. Sittard-Geleen zoekt 
nog drie taalambassadeurs. Meer weten hierover? Neem dan contact op met Projectleider Laaggeletterdheid 
Maddy Kuipers: Tel. 06 - 42 27 07 64 of m.kuipers@vistacollege.nl.

Niet goed kunnen lezen of schrijven. 
Theo Selder weet hoe dat is. “Veel 
woorden vond ik moeilijk”, vertelt hij. 
“Op het werk kregen we nieuwe 
broodjes: ciabatta. Dat kon ik niet 
zeggen. Voor collega’s schreef ik ‘si’ op. 
Maar dat snapten ze niet. Ik ben blij dat 
mijn baas mij toen naar school stuurde. 
Ik leerde veel nieuwe woorden. Ook 
ciabatta. Mijn leven is heel anders nu. 
Ik kan zelf mijn mails schrijven. En ik 
ben taalambassadeur voor de Stichting 
ABC. Ja, dat is echt heel mooi werk!”
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In heel Nederland maken we de overstap van fossiele brandstoffen zoals aardgas, naar schone energie zoals zonne- 
en windenergie. Deze ‘energietransitie’ is nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Alle gemeenten in ons 
land werken hieraan mee. Zij bepalen zelf hoeveel duurzame energie er in de eigen gemeente kan worden opgewekt 
en wat wel of geen geschikte plekken zijn voor windturbines en zonnepanelen. Die afspraken worden vastgelegd in het 
‘Afwegingskader grootschalige opwek zonne- en windenergie’.

UIT DE GEMEENTERAAD

staande daken worden benut. Zo wordt 
onder meer voorgesteld zonnepane-
len op de daken en gevels van de vele 
bedrijven en loodsen te plaatsen. En 
gebruik te maken van parkeerterreinen.

Verder onderzoek
Nu duidelijk is wáár duurzame 

energie kan worden opgewekt, wordt 
uitgewerkt hoe dat kan en tegen 
welke voorwaarden. Dan volgt een 
verdere uitwerking van de plannen. 
De gemeenteraad wordt hier actief 
bij betrokken. Nu gaat het om het 
vaststellen van het beleidskader: 
met 29 stemmen voor en 8 stemmen 

Overstap naar meer energie 
van zon en wind

Ook onze gemeente is hiermee bezig. 
In maart sprak de gemeenteraad 
over het Afwegingskader van 
Sittard-Geleen. De meeste fracties 
zijn er blij mee, omdat hieruit blijkt 
dat er stappen worden gezet om 
de gemeente energieneutraal te 
maken. Toch zijn er ook vragen. Wat 
betekenen die extra zonnepanelen 
en windturbines voor de natuur, het 
landschap en de leefbaarheid?

Wind
Draagvlak is belangrijk, vindt ieder-
een. Bij het maken van het Afwe-
gingskader zijn inwoners, belangen-
organisaties en de raad betrokken. De 
wethouder vertelt dat er is gezocht 
naar een goede balans. Tussen de 
natuur en het landschap aan de ene 
kant en duurzame ontwikkelingen 
aan de andere kant. Dat verklaart bij-
voorbeeld waarom windenergie alleen 
op bedrijventerreinen mogelijk is. 
Holtum-Noord is het enige bedrijven-
terrein waar ook echt plaats is voor 
drie windmolens. 

Zon
Verder wil de gemeente vooral duurza-
me energie opwekken via zonnepanelen 
en zonneparken. Veel partijen vinden 
het belangrijk dat zoveel mogelijk be-

GOED OM TE WETEN
Dialoogtafels Windpark 
Holtum-Noord
We vinden het belangrijk dat omwonenden en ondernemers van Windpark Holtum-
Noord een stem hebben in de uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken. 
In de periode tot aan de bouw worden hiervoor diverse dialoogtafels georganiseerd. 
Tijdens de dialoogtafels komen ook onderwerpen aan bod zoals overlastvermindering, 
handhaving en mogelijkheden om te participeren. De verslagen van de dialoogtafels 
vindt u op de website van het windpark. Wilt u ook meedenken? Meld u dan aan voor 
het bewoners- of het bedrijvenplatform! Deelname betekent niet dat u instemt met 
het windpark, maar biedt u wel de kans uw stem te laten horen en ideeën in te brengen. 
 www.windparkholtumnoord.nl (onder het kopje Participatie)

DENK MEE!

tegen, neemt de gemeenteraad het 
Afwegingskader aan. Ook stemt de 
raad in met de belangrijke bijdrage 
die Sittard-Geleen aan de Regionale 
Energie Strategie Zuid-Limburg 
wil leveren, door tot 2030 0,35 TWh 
aan zonne- en windenergie op te 
wekken.
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Elkaar een beetje helpen, 
net als vroeger
Elkaar een beetje helpen, ofwel: burenhulp. Vroeger was dat heel normaal. Maar in deze tijd vragen mensen elkaar niet 
meer zo snel om hulp. Buurtgezinnen brengt daar verandering in!

BUURTGEZINNEN.NL

Vrijwilligers en inwoners die elkaar willen helpen en steunen (informele zorg) 
zijn onmisbaar voor onze gemeente. Wij steunen daarom diverse initiatieven. 
Wilt u vrijwilligerswerk doen (of heeft u hulp nodig)? Naast Buurtgezinnen 
kunt u ook terecht bij Taalmaatjes, Coach4U, Financiële Maatjes, Mantelzorg 
en nog veel meer. Kijk bijvoorbeeld eens op  www.petjeaf.nl/zuid-limburg 
(zoekwoord vrijwilligers) of  www.thcdebrug.nl.

Een middagje bij iemand spelen, samen 
koekjes bakken of wat hulp bij het huis-
werk. Voor sommige kinderen is dat niet 
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat het 

niet zo lekker loopt in het gezin of omdat 
ouders het te druk hebben. Buurtge-
zinnen kan dan helpen. De organisatie 
koppelt steungezinnen aan vraaggezin-

nen die het zwaar hebben en wel wat 
steun kunnen gebruiken. Zo krijgt het 
kind wat extra aandacht en hebben de 
ouders even een moment voor zichzelf. 

Een mooie klik
Luc uit Geleen is zo’n vraagouder. 
Hij vertelt: “Na het overlijden van 
mijn vrouw had ik hulp nodig. 
Buurtgezinnen bracht me in contact 
met een steungezin. We hadden al 
snel een mooie klik. Mijn dochter 
gaat heel graag naar hen toe, het kind 
uit het steungezin is als een zusje 
voor haar. De ouders en ik zijn zelfs 
vrienden geworden.” Ook Sebi uit 
Geleen is blij met de hulp die ze via 
Buurtgezinnen krijgt: “Fijn voor mijn 
dochter Sophie dat ze af en toe naar 
hulpouder Kyra kan. Ik heb het zelf 
namelijk vaak druk en Sophies oma 
kan niet goed lopen. Eerst schaamde 
ik me om hulp te vragen. Maar ik zie 
dat Kyra en Sophie het allebei leuk 
vinden. En het helpt mij. Dus mijn tip 
is: schaam je niet!”

Oprechte aandacht
Om die burenhulp mogelijk te maken 
zijn steungezinnen nodig: mensen 
die vrijwillig iets willen doen voor een 
ander. Mensen die graag iets leuks of 
praktisch willen doen met kinderen. Zo-
als Nannet van Loo uit Sittard. Zij meld-
de zich aan als steunouder: “Je hoeft 
een kind geen vakantiegevoel te geven, 
met verwennerij. Oprechte aandacht en 
interesse, daar gaat het om. Wij zijn zelf 
gezegend met een groot netwerk, maar 
er zijn mensen die niemand hebben. Ik 
vind het fijn dat ik iets kan doen voor 
een ander. Daar word ik blij van.”

Meld u aan voor Buurtgezinnen
Wilt u ook als vrijwilliger een steentje 
bijdragen? Wilt u zelf hulp voor uw 
eigen gezin? Of bent u benieuwd 
naar de ervaringen van gezinnen en 
kinderen? U vindt alle informatie op: 
 buurtgezinnen.nl/sittard-geleen. 
Via de website of per e-mail (nicole@
buurtgezinnen.nl) kunt u zich aanmel-
den als steungezin of vraaggezin. Na 
uw aanmelding neemt de coördinator 
van Sittard-Geleen contact met u op.

Steun voor informele zorg
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Bij het aardgasvrij maken van woningen 
komt veel kijken. De overheid werkt aan 
financieringen, slimme oplossingen en 
wetten en regels. Zo is aardgasvrij wonen 
straks steeds beter haalbaar en werken 
we samen aan een duurzame toekomst. 

Proeftuin Aardgasvrije Wijken
Om met elkaar te ontdekken hoe we 
de overgang naar aardgasvrij wonen op 
haalbare en betaalbare wijze kunnen 
organiseren, doet de gemeente Sittard-
Geleen met een proeftuin mee aan het 
landelijke Programma Aardgasvrije 
Wijken. De proeftuin in Sittard-Geleen 
richt zich op Limbrichterveld Noord. 
Daar is al deels een warmtenetwerk 

In de plannen is rekening gehouden met de wensen van de bewoners, die 
tijdens diverse gesprekken met de gemeente in 2018 en 2019 zijn opgehaald. Zo 
komen er in beide dorpen levensloopbestendige koopwoningen in verschillende 
uitvoeringen, om de doorstroom en daarmee ook de leefbaarheid te vergroten. 
De woningen zijn voor meerdere doelgroepen geschikt. De start van de 
verkoop  staat gepland voor eind 2021 en de bouwstart is voorzien in 2022, 

mits alle formele procedures zijn doorlopen. 
De bestemmingsplannen van beide plannen 
worden naar verwachting in mei gepubliceerd op 
 www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Via  www.overheid.nl wordt bekend gemaakt 
vanaf wanneer het plan is in te zien. Meer weten?  www.mullenersvastgoed.nl

aanwezig: Het Groene Net. Deelname 
aan de proeftuin is niet verplicht, 
bewoners beslissen zelf om mee te 
doen of niet. Jim Rosbak, beheerder van 
buurtcentrum Limbrichterveld, heeft 
zich al aangemeld!

Besparen op energiekosten
Jim vertelt: “Buurtcentrum 
Limbrichterveld is heel belangrijk voor 
de wijk. Hier worden veel sociale en 
betaalbare activiteiten georganiseerd 
voor de inwoners. Dat moet ook in de 
toekomst zo blijven. Daarom zoeken 
we steeds manieren om het gebouw 
duurzamer te maken. We hebben 
de gevels geïsoleerd, kunststof 

kozijnen met dubbel glas gezet én 
zonnepanelen geplaatst. Flinke 
investeringen, die we zelf betalen, 
omdat het gebouw eigendom is van 
een stichting. We krijgen wel geld 
terug via subsidies én we besparen 
enorm op de energiekosten. Maar de 
zonnepanelen geven niet altijd genoeg 
energie. Daarom hebben we nog een 
aansluiting op het energienet nodig. 
Ook daarbij kiezen we voor duurzaam 
via Het Groene Net, waarbij de energie 
van een biomassacentrale komt.”

Modelwoning bekijken
Jim vervolgt: “De gemeente heeft 
ons hier heel goed bij geholpen. Ze 

hebben ons geadviseerd over subsidies 
en geholpen met het invullen van de hele 
papierwinkel. Daarom een tip voor andere 
inwoners die van het aardgas af willen 
of andere duurzame maatregelen willen 
treffen: ga eens kijken in de modelwoning 
van de proeftuin aan de Marshallstraat 
1C. Er is meer mogelijk dan je denkt!”

Meer weten over de proeftuin Aardgasvrij 
Limbrichterveld Noord?
 
Scan de QR code of bezoek 
de website 
 www.aardgasvrijlvn.nl.

Wonen op het schoolplein in 
Einighausen en Holtum

GOED OM TE WETEN

Buurtcentrum Limbrichterveld kiest voor 
duurzaamheid via Het Groene Net

In 2050 moeten woningen 
en andere gebouwen in 
Nederland aardgasvrij zijn. 
Dat is geen eenvoudige 
opgave. In veel huizen en 
andere gebouwen wordt 
nog aardgas gebruikt, 
bijvoorbeeld om te 
verwarmen en koken.

Tijdens twee online bijeenkomsten zijn omwonenden door ontwikkelaar Mulleners Vastgoed 
geïnformeerd over de bouwplannen op de voormalige schoollocaties in Einighausen en Holtum.
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Georgette (80): “Zelfstandig 
wonen met een veilig gevoel"
Het liefst zou ze snel weer op vakantie gaan. Haar kinderen 
en kleinkinderen opzoeken, die in Portugal, Madrid en 
Den Haag wonen. Maar ja, corona. Het gaat nu even niet. 
“Gelukkig ben ik in oktober nog in Portugal geweest”, vertelt 
de 80-jarige Georgette. Ze behoort met haar leeftijd tot de 
oudere inwoners van onze stad, maar zo voelt ze zich niet. Ze 
woont graag zelfstandig en heeft relatief weinig hulp nodig. 
“Ik ga niet bij de pakken neerzitten. Wat heeft dat voor zin? Ik 
onderneem nog van alles.”

“Zo ben ik na een 
alarmmelding altijd 
verzekerd van zorg. 
Dat geeft een veilig 
gevoel.”

“Weinig contact met de buurt”
“Ik kom uit Sittard”, zegt Georgette 
terwijl ze gastvrij een stuk vlaai aanbiedt. 
“Maar ik heb altijd in Amsterdam en 
omgeving gewoond. Daar werkte ik in de 
verpleging en in een bloedprikcentrum. 
Tot de kinderen kwamen: twee zoons 
en een dochter. Toen die groot waren, 
verhuisden mijn man en ik terug naar 
Sittard, naar onze familie. We kochten 
het huis waar ik nu nog steeds woon.”

Ik haalde altijd iedereen op
Ze vindt het erg dat ze geen auto meer 
kan rijden. “Ik haalde altijd iedereen 
op. Helaas heb ik in november 2020 
een beroerte gehad en sindsdien 
uitval aan één kant. Toch mag ik niet 
klagen. Ik kan nog steeds wandelen. 
Al gaat naar de stad of winkel wel 
voor de zekerheid de rollator mee. 
Met mijn kennissen van de KBO, de 
seniorenvereniging Sittard, bel ik veel. 
Ik heb lieve vrienden die mij ophalen 
en ook weer thuisbrengen. En ik krijg 
regelmatig bezoek of eters. Dat vind ik 
gezellig.”

Zelfstandig blijven is belangrijk
Wat ze zelf nog kan, doet ze ook zelf. 
“Maar stofzuigen of ramen lappen is te 
zwaar. Daarvoor komt de huishoudelijke 
hulp. Ik ben blij met de alarmketting 
die ik kreeg, al denk ik niet dat ik nog 
eens zal vallen. En mocht dit gebeuren, 
dan ben ik door mijn nieuwe digitale 
deurslot altijd verzekerd van zorg. 
Thuiszorgmedewerkers van Zuyderland 
kunnen dit slot zelf openen met hun 
telefoon. Dat geeft een veilig gevoel.” Wat 
ze nog graag zou willen? “Verhuizen naar 
het centrum. Dan is alles dichterbij. En 
kan ik weer eens op een terrasje zitten."

Plaatsen veilige toegangssystemen
ZOwonen en Zuyderland Thuiszorg 
zijn dit jaar gestart met de inzet 
van digitale toegangssystemen 
voor woningen. Ouderen (met 
thuiszorg) kunnen hierdoor langer 
zelfstandig blijven wonen, op een 
verantwoorde manier. De gemeente 
Sittard-Geleen vergoedt voor 
inwoners een deel van de kosten. 
Wilt u meer weten over digitale 
toegangssystemen van leverancier Jinca? Bel of mail met de klantenservice 
van Jinca: 088 - 5520 280 of  klantenservice@jinca.nl
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Veiligheid in het verkeer, 
daar gaan we voor

Wij knappen 
de wegen 
voor u op!

We zijn het hele jaar bezig met het onderhouden en op-
knappen van de wegen. Naast het vernieuwen van stoe-
pen en het asfalt, kijken we ook naar het verbeteren van 
de verkeersveiligheid. Het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat stelt daarvoor een subsidie beschikbaar. 
Met deze subsidie kunnen we maatregelen nemen, die 
de veiligheid in het verkeer vergroten. We leggen onder 
andere drie kilometer vrijliggende fietspaden en maar 
liefst 68 verkeersplateaus en -drempels aan.

Waar worden die maatregelen genomen?
We hebben gekeken naar locaties waar klachten 

bekend zijn over te hoge snelheden of onveilige 
situaties. Ook kijken we naar schoolroutes en 
de omgeving van scholen. Bij de aanleg van de 
verkeersplateaus en -drempels wordt goed opgelet 
dat ze niet voor overlast voor omwonenden zorgen. 
Daarbij houden we ook rekening met de busroutes. 
We passen de hoogte van de drempels en de plateaus 
daarop aan. Waar de maatregelen extra aandacht 
nodig hebben, worden ze in rood asfalt uitgevoerd. 
De meeste plekken komen dit jaar al aan de beurt. 
Omwonenden en ondernemers worden hierover tijdig 
geïnformeerd.

Ook in 2021 knappen wij weer de wegen 
voor u op. Op 95 locaties wordt het 
asfalt vernieuwd. Op diverse plekken 
worden ook de stoepen opgeknapt. We 
hebben op veel plekken de omwonenden 
gevraagd welke aandachtspunten 
leven in hun straat. Over bijvoorbeeld 
het groen of de verkeersveiligheid. Dat 
levert veel waardevolle informatie op! 
Er zijn bijvoorbeeld voor diverse locaties 
verkeersmaatregelen uit voort gekomen. 
Die worden meteen meegenomen tijdens de 
opknapbeurten. De omwonenden worden 
altijd ruim op tijd, vóór de start van de 
werkzaamheden, per brief geïnformeerd. 

SUBSIDIE VERKEERSVEILIGHEID

GROOT ONDERHOUD 
WEGEN 2021

Elk jaar op 4 mei besteden we aandacht aan de Nationale 
Dodenherdenking. Een van de initiatieven om de jeugd 
hierbij te betrekken is het zogenaamde Kindermonument. 

“Het Kindermonument wordt elk jaar door een andere 
basisschool uit de gemeente gemaakt, door en voor 
kinderen. De kinderen gaan samen met een kunstenaar 
aan de slag met een gedenkteken. Dit kan een film, een 
toneelstuk, een lied of een gedicht zijn. Zo blijven de 
herinnering en beleving bewaard, ook als de laatste 
overlevenden er niet meer zijn. We maken altijd een 
koppeling met het hier en nu, bijvoorbeeld met discrimi-
natie of geweld” , vertelt Jan Renders, projectleider van 
het Kindermonument bij Ecsplore.

"Dit jaar hebben vier bovenbouwgroepen van Het Mozaïek, 
school voor speciaal basisonderwijs in Sittard het monu-
ment verzorgd. Zij hebben in samenwerking met Stan 
Smeets, zanger van onder andere Hard2Get, en Dans-
school Clara Lamar een lied en dans gemaakt. Houd onze 
social media in gaten voor de video van het lied en de dans!"

MIJN… KINDERMONUMENT Nationale Dodenherdenking 
in Sittard-Geleen

Foto is gemaakt tijdens de presentatie van het Kindermonument in 2016.
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NSpeakers: 
tweede leven voor treinafval

“Het gaat mij 
er vooral om te 
laten zien dat je 
echt iets kunt met 
afvalmateriaal. 
We gooien te veel 
weg."

Afgedankte spullen niet weggooien, maar een tweede of derde leven geven. Ceriel Lucker uit 
Sittard-Geleen voegt de daad bij het woord. Eerst ontwikkelde hij een horloge uit gebruikt 
plastic. Nu maakt hij luidsprekers met materiaal uit gesloopte NS-treinen.

Het idee borrelde een jaar of twee 
geleden op tijdens een van de vele 
treinreizen die Ceriel als student aflegde 
tussen Geleen en Delft. “Wat gebeurt 
er eigenlijk met de luidsprekers als een 
trein gesloopt wordt, vroeg ik me af. 
Ik heb contact opgenomen met de NS 
en wat bleek? Zij waren net begonnen 
met een programma om spullen uit 
gesloopte of gerenoveerde treinen te 
recyclen.”

Helemaal toevallig was de gedachte 
niet, erkent de 26-jarige inmiddels 
afgestudeerde industrieel ontwerper. 
“Ik heb er altijd plezier in gehad 
oude radio’s uit elkaar te halen en te 
repareren. Je weet wel, die grote kasten 
waar nog van die lampen in zaten. Het 
viel mij toen al op dat de luidsprekers 
in die toestellen onverwoestbaar zijn. 
Dat zou voor de honderden speakers in 
een trein ook moeten gelden, dacht ik. 
Wat gebeurt daarmee als een trein na 
pakweg 40 jaar naar de sloop gaat?"

Vloerplaten
NS stuurde een partijtje luidsprekers op en 
in de kelder van zijn ouderlijk huis bouwde 
Ceriel de eerste prototypes. Sinds begin dit 
jaar zijn ze te bestellen: compacte blue-
toothspeakers en staande exemplaren voor 
bij een traditionele versterker. De behuizin-
gen zijn gemaakt van voormalige multiplex 
vloerplaten uit de treinen, de plaat aan de 
achterkant is gezaagd uit de bekende gele 
dienstregelingsborden  op de stations. 

Prikkelen
De NSpeakers zoals ze officieel heten, 
worden volledig met de hand door 
Ceriel zelf gemaakt in de tot werkplaats 
verbouwde kelder. Bijzondere en unieke 
exemplaren dus, maar de prijzen zijn met 
200 tot 300 euro bescheiden. “Nee, ik doe 
dit niet om geld te verdienen. Meer dan 
vijftig stuks per jaar zal ik nooit kunnen 
maken. Zeker niet als ik binnenkort, na 
mijn master Industriële Ecologie, een 
baan vind. Het gaat mij er vooral om 
te laten zien dat je echt iets kunt met 

afvalmateriaal. We gooien te veel weg. 
Afval vervuilt onze wereld en materialen 
en grondstoffen raken op. We moeten 
simpelweg zuiniger zijn met spullen, veel 
meer hergebruiken. Ik hoop met deze 
speakers zowel consumenten als bedrij-
ven te prikkelen, op ideeën te brengen. 
NS gebruikt de speakers zelf ook, op 
beurzen en in publicaties. Dat helpt.”

Campus
De NSpeaker is niet het eerste project van 
Ceriel Lucker. In 2016 ontwierp hij een 
horloge uit plastic afval en richtte daarmee 
Circular Clockworks op. De kans is groot 
dat er vanuit de Geleense kelder meer 
innovaties volgen. “Wie weet en misschien 
wel in samenwerking met de Brightlands 
Chemelot Campus even verderop.”

Meer weten? 
Scan deze QR code
of kijk op op 
 www.youtube.com 
zoekwoord NSpeaker
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Niny stoorde zich al een tijdje aan de velden rond de akkers 
bij Limbricht. Ze vertelt: “Vroeger waren de velden bezaaid 
met bloemen. En dus waren er ook veel dieren zoals insec-
ten, vogels, hazen, egels en andere dieren. Sinds het gras 
vroeg in het jaar volledig gemaaid werd, kregen bloemen 
geen kans meer om uit te zaaien en verdwenen veel dieren 
uit de omgeving. Dat is niet goed voor de biodiversiteit. 
Alles in de natuur is met elkaar verbonden. Elk dier en elke 
bloem, plant of boom heeft een functie. Het is dus belang-
rijk voor onze toekomst én die van onze kinderen dat we 
zoveel mogelijk soorten bloemen en dieren terugkrijgen.”

Iedereen helpt mee
Daarom diende Niny een aanvraag in bij de gemeente om 
een grasveld om te toveren in een bloemenweide. Inmid-
dels is ze aan de slag gegaan. Docenten en leerlingen 
van de Parkschool in Sittard hebben meegedacht over de 
soorten bloemenzaden. Zij houden het bloemenveld straks 

Hoe kunt u subsidie aanvragen?
Bent u eigenaar van een woning van vóór 
2000? Is die woning nog aangesloten 
op een regenwaterriool? Dan kunt 
u subsidie krijgen. Deze subsidie is 
maximaal 10 euro per vierkante meter 
‘afgekoppeld oppervlak’. Wanneer 
u bijvoorbeeld een dak of verhard 
oppervlak van 40m² afkoppelt van het 
riool en loost op eigen terrein, bedraagt 
de subsidie hiervoor eenmalig 400 euro. 
Kijk op  www.sittard-geleen.nl 
zoekwoord: subsidie afkoppelen 
regenwater.

ook netjes bij en doen zo praktijkervaring op. De gemeente 
heeft het bloemenzaad gekocht. Veel mensen zijn bereid 
mee te helpen. Niny: “De boer uit Limbricht ploegt het gras 
om en maakt de grond los, zodat we kunnen zaaien. De 
gemeente voert het gemaaide gras af. Ook Heemkundever-
eniging Limbricht, Imkervereniging Westelijke Mijnstreek, 
dorpsplatform Limbricht en een wandelclubje dragen een 
steentje bij.”

Geef nooit op!
Het was voor Niny een hele klus om alles te regelen: “Ik 
heb veel met de betrokken partijen gepraat en plannen 
gemaakt. Iedereen is enthousiast, er ontstaan ook allerlei 
nieuwe verbindingen tussen mensen. Dat is zo mooi om te 
zien. Het was alle moeite meer dan waard.”
Heeft u ook een goed idee voor onze openbare ruimte? 
Vertel het De Tuinman van Sittard-Geleen. Zie pagina 12 
voor meer info.

Van saai grasveld naar bonte 
bloemenweide in LimbrichtIs uw tuin al 

Waterklaar? Deze zomer staat een grasveld bij Limbricht er weer fleurig bij. Dat is erg mooi 
natuurlijk, maar het geeft ook bijen, vogels en andere dieren de ruimte om te 
eten en er te leven. Dit alles dankzij een idee van inwoonster Niny!

Door het ver-
anderende 
klimaat krijgen 
we steeds vaker 
te maken met 
hevige regenbuien en 
wateroverlast. Tegelijkertijd 
zijn er ook perioden waarin 
het niet of nauwelijks 
regent. Zuinig omgaan met 
regenwater is belangrijk. Wist 
u dat er subsidie beschikbaar 
is voor het afkoppelen van 
regenwater?

GOED OM TE WETEN
WERKEN AAN MEER BIODIVERSITEIT

Binnenkort komt 
u deze borden her 
en der in Sittard-
Geleen tegen. U 
staat dan bij een 
door het Europese 
Life-project 
gesubsidieerde 
proeflocatie. 
Sittard-Geleen is de 
enige gemeente in 
Nederland die deze 
subsidie gekregen 
heeft!
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Na tien jaar weekendrelatie hakten 
Sven en Rochelle de knoop door. In 2018 
kochten ze een huis in de wijk Hoogveld. 
Eindelijk een eigen stekkie, maar de 
blijdschap was van korte duur. “Het was 
er te stil”, zegt Rochelle, afkomstig uit het 
drukke Rijswijk. “Ik miste het stadsleven, 
de reuring. Hoogveld is prima, maar we 
hadden met weinig mensen echt contact. 
Niks voor mij.”
 
Sven, opgegroeid in Berg aan de Maas, 
knikt. “We zijn wat anders gaan zoe-
ken en kwamen begin 2020 uit bij deze 
voormalige schoenenwinkel. Al jaren 
dichtgetimmerd en onderkomen, maar 
we hebben niet lang getwijfeld. Ruim 200 
vierkante meter woonruimte op één laag. 
Waar vind je dat voor een eerlijke prijs? 
Het was één grote lege ruimte, maar 
dat vonden wij ideaal om zélf de indeling 
te kiezen.” Een jaar later is de woning 
gereed. “We zijn er zo blij mee”, zegt Ro-
chelle, eigenaresse van een kledingweb-
shop, als ze trots de woning en de twee 
patiotuinen laat zien. “Vanaf de eerste 
dag hebben we contact met mensen in 

de straat. Er wordt hier veel verbouwd, er 
komen vooral nieuwe luxe appartemen-
ten. Deze straat lééft.”
 
Verheugen op de terrasjes
Sven, marketeer, kijkt terug op een pittig 
proces. “Procedures duren lang. In een 
oud pand kom je van alles tegen. De 
keuze voor duurzame verwarming met 
zonnepanelen was bewust, maar instal-
leren in de binnenstad is lastig. Je moet 
er zin in hebben. Het mooie is dat we nu 
het huis hebben zoals wij dat willen. Zelf 
ontworpen, met fijne plekken om thuis 
te werken. Nu verheugen we ons op de 
zomer als de stad weer echt gaat leven.”
Dat laatste geldt zeker ook voor Thijs 
Offermans, makelaar en sinds een jaar 
trotse eigenaar van een stadswoning even 
verderop. “Ik houd van levendigheid. De 
Steenweg verandert snel in een prach-
tige woonstraat”, zegt hij. “Met winkels, 
horeca, ondernemers. Zo gevarieerd. En 
als ik de deur achter me dicht trek, zit ik 
met mijn vriendin in de tuin. Het wonen in 
winkels lost voor een deel het woningte-
kort én de leegstand op. Perfect.”

Steenweg in de lift
Als ergens in Sittard de leegstand van winkelpanden zichtbaar was, dan wel op de Steenweg. Inmiddels zijn steeds meer 
winkelpanden omgetoverd tot riante woonhuizen of appartementen. “Het is hier heerlijk wonen. Altijd mensen om ons heen 
en tegelijk zo rustig. Dit wordt één van de mooiste woonstraten van de stad.”

WONEN IN HET STADSCENTRUM

“Er wordt hier veel verbouwd, 
er komen vooral nieuwe luxe 
appartementen. Deze straat lééft."
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Normaal gesproken is een omgevings-
manager een soort Kop van Jut. 
Iemand die bijvoorbeeld klachten over 
geluidsoverlast, afgesloten straten 
en stroom die uitvalt ophaalt en die 
vervolgens bespreekt met de aannemer. 
Omgevingsmanager Mirjam Roorda-
Knape lacht. “Natuurlijk ben ik daar 
ook voor”, zegt ze, “maar ik heb een 
bredere rol. Het is allereerst mijn taak 
zoveel mogelijk mensen te betrekken 

“Ontmoette jij je (toch niet zo) ware liefde in het Burgemeester Damenpark of 
het Sportpark in Geleen? Dan zijn wij op zoek naar jouw verhaal!” Zo luidde de 
Valentijnsoproep begin dit jaar die tientallen reacties opleverde. Mooie verhalen 
over die eerste zoen, die romance die uitgroeide tot een levenslange relatie. Of 
over de slechtste date ooit. 
Onder de inzenders was Ada van Es, die 54 jaar herinneringen deelt aan het park 
waar ze haar eerste vriendje ontmoette, Pinkpop meemaakte, het vuurwerk met 
oud op nieuw beleefde en nog veel meer. Zij won met haar verhaal een leuke 
prijs. Haar bijdrage en de overige inzendingen zijn te lezen op 
  www.sittard-geleen.nl/glanerbrook.

bij het definitieve ontwerp van het 
plan. Nog lang niet alles staat vast. We 
willen graag de meningen en ideeën 
horen van omwonenden, gebruikers 
en andere belanghebbenden. Over de 
invulling van het park bijvoorbeeld, 
de inrichting van het zwembad en de 
sporthal, de overkapping van de wieler- 
en schaatsbaan, de toegangswegen. 
We vinden het belangrijk mensen te 
betrekken bij dit grote project en hun 
inbreng serieus te nemen.”

Begeleidingsgroep
De eerste stap was een webinar op 
1 maart voor direct omwonenden 
van Glanerbrook. Meer dan 100 
buurtbewoners sloten aan en vuurden 
vragen af op de wethouder en de 
projectleider. “Tijdens die bijeenkomst 
hebben zich ook zo’n 15 mensen 
aangemeld voor de begeleidingsgroep 
Glanerbrook”, zegt Mirjam. “In april 

hadden we een eerste bijeenkomst en 
de bedoeling is dat de groep regelmatig 
bij elkaar komt. Het is mijn opdracht 
om naar alle partijen te luisteren 
en ideeën door te spelen. Daarmee 

voorkomen we knelpunten als de 
werkzaamheden beginnen. En ja, ik ben 
er ook om mensen met klachten goed 
te informeren over hun rechten. De 
belangen van iedereen tellen mee.”

Zoveel mogelijk mensen betrekken bij 
het ontwerp van Sportpark Glanerbrook 

Valentijnsverhalen

Het duurt nog even voordat de schop de grond in gaat voor de grootscheepse vernieuwbouw van Sportpark Glanerbrook 
in Geleen. Toch is er nu al een omgevingsmanager aan het werk: Mirjam Roorda-Knape. Zij is het aanspreekpunt voor 
omwonenden, medewerkers, verenigingen en geïnteresseerden.

De omgevingsmanager is 
bereikbaar via 
 glanerbrook@sittard-geleen.nl. 
Het webinar van 1 maart is terug 
te kijken op de website van de 
gemeente Sittard-Geleen: 
  www.sittard-geleen.nl/

glanerbrook  

“Het is mijn 
opdracht om 
naar alle partijen 
te luisteren en 
ideeën door te 
spelen. Daarmee 
voorkomen we 
knelpunten als de 
werkzaamheden 
beginnen."
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Europese 
hoornaar

Limonadewesp

Help, een 
wesp!

OVER 
LIMONADE-
WESPEN EN 

HOORNAREN…

Wespen en 
Europese 

hoornaren zijn zeer 
nuttige dieren. 

Ze worden alleen 
in noodgevallen 

bestreden.

De limonadewesp
De meest voorkomende 
wespensoorten zijn de gewone en 
de Duitse wesp. We noemen ze ook 
wel limonadewespen, vanwege hun 
behoefte aan suiker. Ze bouwen hun 
nesten graag in een spouwmuur of 
binnenshuis. Vanaf eind juli worden 
deze wespen steeds hongeriger en 
agressiever. Ze steken als ze in het 
nauw worden gebracht of als het nest 
wordt verstoord.

Europese hoornaar
De Europese hoornaar is een stuk 
groter dan de limonadewesp. De 
lengte varieert tussen de 18 en 35 
mm. Ook de kop is groter en heeft 
een oranje tot rode kleur. Europese 
hoornaren komen veel voor in 
Nederland. Ze zijn niet geïnteresseerd 
in mensen en komen niet af op 
zoetigheid. Ze worden daarom ook 
de grote vriendelijke reus onder de 
wespen genoemd.

De Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar is iets 
kleiner dan de Europese. Hij heeft 
een volledig zwart borststuk. De 
poten zijn zwart, met knalgele 
uiteinden. Het achterlijf heeft een 
smalle en een dikke gele band. De 
Aziatische hoornaar is een exotische 
wespensoort en een echte jager, met 
een voorkeur voor honingbijen; ze 
roven hun nesten volledig leeg. Deze 
soort wordt daarom bestreden. Ziet u 
een Aziatische hoornaar, meld dit dan 
op   www.waarnemingen.nl. 

Wat kunt u doen tegen overlast 
van wespen en hoornaren?
Plaats goed sluitende horren om 
wespen en hoornaren buiten te 
houden. Dicht alle naden, kieren 

en spleten in gevels en plaats 
zogenaamde bijenbekjes (verkrijgbaar 
in de bouwmarkt) om te voorkomen 
dat wespen of hoornaren zich in 
de spouwmuur nestelen. En houd 
vuilcontainers en afvalemmers 
gesloten, want dit zijn 
voedselbronnen voor wespen.

Wespen en Europese hoornaren 
zijn zeer nuttige dieren. Ze worden 
alleen in noodgevallen bestreden. 
Ervaart u toch overlast, in of rondom 
uw huis? Verwijder het nest niet zelf, 
maar schakel een professionele 
wespenbestrijder in. Bevindt het nest 
zich in de openbare ruimte, dan kunt 
u dit melden bij de gemeente via 
telefoonnummer 14 046.

Gestoken door een hoornaar?
Steken van een hoornaar kunnen 
pijnlijker zijn dan die van andere 
wespen, maar het gif is minder 
krachtig. Bij een allergische reactie 
kan een Epipen worden gebruikt. Let 
op: de Epipen is géén tegengif. Na de 
injectie moet de allergische reactie 
alsnog worden behandeld. Bel na 
gebruik van de Epipen altijd 112!

Aziatische 
hoornaar
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Daarom is de Tuinman op zoek naar uw verhalen. Onderhoudt u bijvoorbeeld 
samen met uw buurtgenoten een perkje of een speelveldje? Verzamelt u tijdens 
uw dagelijkse ommetje het zwerfafval dat u tegenkomt? Of heeft u een ander 
verhaal over de openbare ruimte of een goed idee voor onze gezamenlijke tuin 
dat u graag met de Tuinman wilt delen? Laat het hem dan weten. 

Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuwtjes en activiteiten? 
Volg de Tuinman dan op Facebook en Instagram! 

De Tuinman van Sittard-Geleen
Kent u de Tuinman van Sittard-Geleen al? Hij werkt samen met u aan onze prachtige, gezamenlijk tuin: de openbare 
ruimte. Door met elkaar - de gemeente en u als inwoner – samen te werken aan die tuin, werken we aan iets waar we 
ook samen trots op kunnen zijn. Zoals de bloemenweide in Limbricht (zie pagina 8).

De Tuinman van Sittard-Geleen @tuinmansittardgeleen

Natuurlijk begraven in Lahrhof
Begraven worden in een mooie, natuurlijke omgeving. Zonder grafsteen en zonder onderhoud aan het graf. Dat is mogelijk 
op Begraaf- en Gedenkpark Lahrhof in Sittard. De bedoeling is dat de graven zoveel mogelijk opgaan in de natuurlijke omgeving. 
Grafonderhoud is voor de nabestaanden dus niet nodig.

Een deel van het begraaf- en gedenkpark op de noordelijke helling van de 
Kollenberg krijgt een natuurlijke, bosachtige uitstraling en is aangekleed met 
bankjes en een schommel om in alle rust in gedachten bij de overledene te zijn. 
De mooie omgeving is voor nabestaanden een fijne plek om naar terug te komen. 

Natuurlijk begraven is vrijwel hetzelfde als natuurbegraven. Het enige verschil is dat 
natuurlijk begraven gebeurt op een kerkhof of begraafplaats, terwijl natuurbegraven 
daadwerkelijk in de natuur gebeurt. De voorwaarden zijn hetzelfde. U kiest zelf een 
plek. Er is alle ruimte voor persoonlijk afscheid, maar graven krijgen geen grafsteen 

en er mogen, ná de uitvaart, geen bloemen worden neergelegd. Op het graf mag wel 
een onbewerkte houten schijf met de naam van de overledene worden geplaatst. Het 
graf krijgt een gps-aanduiding zodat het altijd is terug te vinden. Bij de natuurlijke 
rustplaats is ook een veldbloemenweide waar as kan worden verstrooid.

Een natuurlijk graf huurt u voor 20, 50 of 100 jaar. Na de huurtermijn van 20 jaar 
kunt u jaarlijks verlengen als u dit wenst. U kunt een plek reserveren, zodat uw 
nabestaanden zich ook dáár geen zorgen over hoeven te maken. Aan het reserveren 
zijn wel kosten verbonden.


