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Wat is er gerealiseerd?

Terugblik op 2010

Het platform blikt zeer tevreden terug op het afgelopen jaar. Zo zal het u
niet ontgaan zijn dat er een dorpsdag is geweest waaraan verschillende
verenigingen hebben meegewerkt. Het was een groot succes, mede
dankzij de goede samenwerking in de werkgroep waarin meerdere grote
en kleinere verenigingen vertegenwoordigd waren.
Overigens is de werkgroep alweer meerdere keren bij elkaar geweest. Het
is de bedoeling om één keer per 5 jaar een Dorpsdag te organiseren; zo
gaan wij dus verder van 2010 naar 2015! Misschien dat er in de
tussenliggende tijd ook nog een kleine activiteit georganiseerd wordt,
maar daar wordt nog aan gewerkt!
Wij missen nog altijd een aantal verenigingen in de werkgroep. Graag
nodigen wij iedereen uit met ons mee te denken en samen toe te werken
naar een volgende dorpsdag! Hoeveel werk is dit dan? Graag stemmen
wij dat met iedereen af, veel of weinig, elk aandeel is er één waar wij blij
mee zijn!
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Oproep 12 plus activiteiten.
Via de basisschool Willibrordus en de ouderraad, publicaties in ons
mededelingenbord aan de kerk en op de website, hebben wij een oproep
gedaan aan ouders om met het dorpsplatform en Partners in Welzijn (PIW) te bezien welke activiteiten voor de jeugd van 12 plus ( tot ± 16 jaar)
georganiseerd moeten/kunnen worden. Helaas heeft hier niemand op
gereageerd. Dit betekent dat er verder geen actie ondernomen kan
worden, ondanks dat wij de stellige indruk hebben dat hier grote behoefte
aan is.
Kerktoren.
Samen met het Ecrevissecomité werd er
bij de gemeente subsidie aangevraagd
om de oude kerktoren een opknapbeurt
en vooral een duidelijke bestemming te geven.
De gemeente is, in tegenstelling tot hetgeen
veel mensen denken, eigenaar van deze toren.
Het platform is het eerste gesprek hierover
aangegaan tijdens een ‘Wijkschouw’ ,mogelijk
10 jaar geleden, onder aanvoering van de
toenmalige burgemeester dhr. G. Swillens.
Zie hier… de aanhouder wint, na al die jaren is
het er toch van gekomen en het resultaat mag
er zijn.

Ontmoetingsplek
Op zaterdag 12 juni werd de JOP (Jongeren Ontmoetings
Plek) gelegen aan de Beelaertsstraat geopend. De JOP is tot
stand gekomen door samenwerking van de Gemeente SittardGeleen, Dorpsplatform Obbicht, Partners in Welzijn, bezoekers
JOP en buurtbewoners.
In meerdere bijeenkomsten konden de bezoekers van de JOP
(jeugdigen) hun wensen kenbaar
maken en uiteindelijk leidde dat tot dit
mooie resultaat. Deze plek is gebitumineerd en er zijn o.a. een
overkapping met zitplaatsen, een speelveld met doelen en belijning,
prullenbakken en een graffiti wal geplaatst.
Door wethouder Pieter Meekels werd kort aan de jongeren
uitgelegd hoe deze JOP tot stand is gekomen. En dat het een
plek is waar ze zich thuis kunnen voelen en ook als zodanig
moeten behandelen.
In aanwezigheid van : Organisatie Partners in Welzijn (Glenn Dahmen , Ben Dautzenberg,
Hans Zeegers), de Gemeente (dhr. Meekels, Eugène Lebon, Francois Mostard),
Dorpsplatform Obbicht (Marlene Dehing, Jan Hermans, Marlies Mostert, Hub Alberts), 40
jongeren en enkele buurtbewoners werd de aftrap gegeven voor een door de jongeren
zelf georganiseerd voetbaltoernooitje. Al snel konden we genieten van de eerste wedstrijd.
Om het geheel een feestelijke tint te geven was door het Dorpsplatform Obbicht gezorgd
voor koffie, thee, frisdrank en vlaai. Later kregen de aanwezige jongeren nog broodjes met
frikadel of kroket aangeboden.
Het geheel is later op bijzondere wijze aangekleed door graffiti kunstenaar Tom Smeets uit
Obbicht. Een bezoekje aan de JOP is altijd de moeite waard om dit kunstwerk te
bewonderen. Tom heeft ook zijn bijdrage geleverd aan het Toon Hermans project op de
voormalige verpleegstersflat van het oude ziekenhuis. Wie meer wil weten:

tommysmeets88@hotmail.com

Wij zijn trots op deze prachtige voorziening waarin de gemeente veel geïnvesteerd heeft om
het voor jongeren aantrekkelijk te maken.
Leefbaarheid
Leefbaarheid blijft een zeer belangrijk hoofdpunt van aandacht. Hierbij kunt u denken aan de
toekomst van de basisschool, voorzieningen voor senioren of zo u wilt de leeftijdsgroep 55+.
Natuurlijk ook maatregelen om jonge mensen te binden aan Obbicht. Woon- en bouwvoorzieningen zijn hierbij van groot belang. Het Dorpsplatform neemt deel aan verschillende
werkgroepen en overlegvormen rond deze thema´s.
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De jeu de boules baan
De 1e baan is gerealiseerd in het voorjaar.
Er werd een klein toernooi georganiseerd
dat tevens gold als de officiële ingebruikname.
Pieter Meekels, stadsdeelwethouder, heeft
samen met de voorzitter van het platform,
Marlène Dehing, de openingshandeling verricht.
Daarna werd er met veel verve gespeeld.
De tafereeltjes nodigen uit om er gezellig bij aan te
schuiven, of je nou met ‘de bal’ aan de slag gaat of
niet.

Een reactie op de jeu de boules baan
In de zomer 2009 zijn wij door mw. Marlène Dehing
namens het platform benaderd. Ons werd de vraag
gesteld of wij interesse hadden in een jeu de boules
baan in Obbicht en of wij bereid waren om dit idee mede gestalte te geven. We zijn toen na
overleg met het platform en enkele afgevaardigden van de gemeente om de tafel gaan
zitten. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar geschikte locaties in ons dorp. Hiervoor
hadden we criteria opgesteld waaraan de baan en ligging cq omgeving moesten voldoen.
Uiteindelijk is het de plaats centraal in het dorp geworden.
In mei 2010 heeft de gemeente de baan aangelegd. Wij zijn toen met een achttal spelers
gestart om de baan te testen en zelf te ervaren hoe het spel gespeeld moest worden. In deze
periode hebben we ook de spelers in Grevenbicht benaderd en advies ingewonnen. Al na
enkele weken was mede door de belangstelling de groep reeds groter geworden en zijn we
de baan moeten gaan delen zodat er twee wedstrijden gelijktijdig kunnen plaatsvinden.
Bij de officiële opening 6 augustus samen met het platform en de gemeente hadden we al
een groep van 16 actieve spelers. We hopen dat de gemeente ons een tweede baan kan
aanleggen zodat we leuke wedstrijden kunnen spelen met de hele groep. Inmiddels is de
winter van start gegaan en is buiten spelen niet meer mogelijk. Hiervoor hebben we reeds
een oplossing. We gaan nu in de wintermaanden op vrijdagmiddag naar een binnenbaan in
Maaseik waar wij samen met een groep uit Grevenbicht verder spelen. De term ‘jeu de
boules’ is een verzamelnaam voor balspelen. Onze spelsoort heet ‘pétanque’ en maakt
onderdeel uit van deze balspelen. Bij petanque is het de bedoeling om de metalen ballen zo
dicht mogelijk bij een klein houten balletje te werpen of te rollen. De afstand van de cirkel
(van waaruit de spelers werpen) tot het balletje (de but) kan variëren van 6 tot 10 meter. Het
spel kan op elke ondergrond worden gespeeld, maar vaak wordt er gekozen voor een
ondergrond van zand en grind. Het spel kan zowel individueel als in teamverband worden
gespeeld, waarbij een team kan bestaan uit 2 of 3 spelers. De regels van het spel zijn
eenvoudig. Wanneer u een spelletje meespeelt zult u dit zelf ervaren.
Mocht u interesse hebben om mee te spelen dan bent u in het voorjaar van 2011 op
vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur van harte welkom. Wij spelen uiterlijk tot 16.00 uur en
drinken na afloop gezellig samen een kop koffie of een glaasje fris bij café ’t Törp.
Door Harrie Vrehen en Ger Jennekens

Maaswerken
Afgelopen periode is het wat stil geweest rondom de Maaswerken. Er is nu
een klankbordgroep samengesteld die verder, samen met de gemeente, in
gesprek gaat hierover,. Namens het platform neemt de heer van de Munckhof
(Maasstraat) als adviseur van het platform deel aan deze werkgroep. Wij
informeren u hierover via de gebruikelijke weg.
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Wat staat er nog te gebeuren in 2011?
Picknickbankjes
Er worden op de Markt (twee) en de Maasdijk (een) op korte termijn picknickbankjes en -tafel
geplaatst.
Verkeersveiligheid
Begin 2011, afhankelijk van de weersomstandigheden, wordt er gestart met verkeersremmende maatregelen op het traject Kasteelweg, Ecrevissestraat, Bornerweg. Met diverse
omwonenden is hier al over gesproken. Verdere informatie volgt via publicaties van de
gemeente.
Wandelpad Kasteel Obbicht
In samenwerking met de Heemkundevereniging, de gemeente Sittard-Geleen, het
Waterschap Roer en Overmaas en het Dorpsplatform wordt het wandelpad feestelijk in
gebruik genomen op zaterdag 21 mei 2011. Met enige aanpassingen in het gebied wordt het
wandelpad opengesteld voor wandelaars. De familie Szymkowiak heeft hiertoe het eerste
initiatief genomen.
Vertrekpunt is het parkeerterrein gelegen naast het tennisveld. De route wordt via
informatieborden aangeduid met daarnaast nog de nodige aanvullende informatie over het
prachtige natuurhistorisch gebied.
2e Jeu de boules baan wordt gerealiseerd voorjaar 2011!
Een vaste groep gebruikers speelt ‘de bal’ op vrijdagmiddag. Deze banen zijn er uiteraard
voor iedereen!
Hanging baskets
Meerdere inwoners hebben ons gevraagd, zoals dat op meerdere plekken in de gemeente
gerealiseerd is, deze bloemenpracht ook in Obbicht te realiseren. Er lopen aanvragen voor
hanging baskets aan de Markt en op het pleintje bij de oude kerktoren en ook twee
bloembakken voor bij de kerktoren. Wij weten niet of de gemeente hier geld voor
beschikbaar gaat stellen. Dat wachten we af.
Plakzuil
De plakzuil naast de kerk is veel inwoners een doorn in
het oog zo blijkt uit vele reacties.
De gemeente is bereid de zuil te verplaatsen en zal
samen met ons zoeken naar een geschikte andere
plek is.

Leefbaarheid
Aan welke voorzieningen en activiteiten hebben de ‘nieuwe’ senioren behoefte? Dat is de
vraag die wij aan de gemeente hebben voorgelegd. Wij zouden bij voorkeur door middel van
onderzoek meer zicht hierop willen krijgen.
Verder blijven wij in de verschillende werkgroepen actief, zoals dat ook in 2010 het geval
was en hierboven al gemeld is. Leefbaarheid, mede met het oog op de vergrijzing, blijft een
hoofdpunt van aandacht. Aan de werkgroep leefbaarheid en toekomstige voorzieningen voor
Obbicht neemt dhr. P. Lemmens (Langs de Beek), als adviseur van het Dorpsplatform, deel.
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Open dorpsvergadering
Wij vragen ons af of hier behoefte aan is? Als hier behoefte
toe mocht zijn meldt u zich dan bij voorkeur via onze site of
neemt u contact op met een van de leden.
Kermis in Obbicht?
De bezetting van de kermissen in de dorpen staat flink onder druk. Wij hebben dit onder
andere gemerkt aan het aantal attracties dat er, vooral bij de zomerkermis, aanwezig of beter
gezegd niet aanwezig was. De kermisexploitanten worden door de gemeente extra
gestimuleerd om op de kermissen in de dorpen, zoals bijv. Obbicht, attracties te plaatsen.
Een extra stimulans hierbij is dat er geen standgeld in rekening wordt gebracht.
Toch blijkt de afgelopen jaren, ook in Obbicht, dat het aantal bezoekers van de kermis
steeds meer afneemt. De vraag is nu : hoe moet dat verder en vooral wat zouden
oplossingen kunnen zijn?
De gemeente heeft ons gevraagd met haar mee te denken maar wij weten het ook zo een,
twee drie niet? Is er überhaupt nog behoefte aan een kermis? Zo ja : hoe kunnen wij als
Obbichtenaren hier ons steentje aan bijdragen? Weet u het….? Laat het ons weten!
Informatie
Informatie over lopende zaken treft u aan op:
1. De website: www.dorpsplatform-obbicht.nl
2. Ons informatiebord aan de kerk.
3. Onze jaarlijkse nieuwsbrief
4. Via het bestuur(zie voorpagina)

Voor klachten kunt u zich
wenden tot de servicelijn van
de gemeente:
Telefoon 046- 4777777 of
via de website van de
gemeente waar u een
klachtenformulier kunt invullen.

Weergave interview met Caroline Colaris en Dave Vencken
Hoe lang woon je in Obbicht?
C Mijn hele leven al.
D. Zowat mijn hele leven en dat is 40 jaar.
Welke voordeel heeft het voor jou om in Obbicht te wonen?
C Mijn familie woont hier. Ook mijn vriendenkring woont voor een groot deel in
Obbicht. De kinderen kunnen veilig buiten spelen en de school is dichtbij.
D. Nou, op dit moment eigenlijk alleen het feit, dat alles op loop afstand ligt!
Ben je actief in het verenigingsleven?
C Ja, ik ben lid van Drumband Harmonie Concordia, V.V. Obbicht en de Tennisclub.
D. Ja, ik ben secretaris bij de voetbalclub en voorzitter/erelid van Bedènk ês Gèt?
Je hebt meegewerkt aan de organisatie van de Dorpsdag afgelopen zomer, wat was je reden om
hieraan je medewerking te geven?
C Dave heeft mij hiervoor benaderd en ik was meteen enthousiast!Ik vond het leuk om samen met
diverse verenigingen iets te organiseren voor de mensen van Obbicht.
D. Ik vond het belangrijk om ook eens verder te kijken dan alleen je eigen clubje, zo nu en dan een
leuke dorpsactiviteit moet toch iedereen aanspreken? En als zich dan meerdere verenigingen
samenpakken, dan is dat toch maar mooi meegenomen.
Er is veel werk verzet door de organisatie op deze Dorpsdag, was het al die moeite wel waard?
C Zeker! Ik denk dat het een zeer geslaagd festijn was, ik heb achteraf veel leuke reacties
gekregen.
D. Ik denk dat het voor zo’n kleine gemeenschap als Obbicht altijd de moeite waard is, om met
regelmaat iets te organiseren waarbij het doel moet zijn: een ongedwongen en leuke sfeer te
creëren, zo leer je de mensen toch het beste kennen?!? Dus was dit het waard: ja.
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Wat was de leukste ervaring voor jou op deze dag?
C Wat ik het mooiste op de dag zelf vond weet ik niet precies te benoemen, toen de dag ten einde
was had ik wel zoiets van yes! Het is goed verlopen, het was een ontzettend leuke dag. Ik vond
de samenwerking met de diverse verenigingen erg prettig.
e
D. De 1 prijs die de familie behaalde en dat ik zelf in de jury zat! (oeps!)
Neen, natuurlijk niet, ik vond het vooral leuk om te zien dat de mensen die aan deze dag
hebben deelgenomen, genoten hebben.
Wat vind je er van dat er in Obbicht een Dorpsplatform is?
C Ik denk dat jullie heel veel doen voor de Obbichtse gemeenschap en dat dit ook zeker nodig is
want anders raken we als klein dorp in de vergetelheid.
D. Het is belangrijk dat er in een dorp een organisatie is die de leefbaarheid bewaakt, hierin zie ik
voor het dorpsplatform een goede rol in weggelegd.
Soms hoor je dat mensen zeggen: ’Och het helpt toch allemaal niet, de grote heren doen toch wat ze
willen’ hoe kijk jij daar tegen aan?
C Ik weet nu uit eigen ervaring dat dit niet zo is, het kost wel veel moeite en werk doordat de
gemeente niet altijd spontaan ja zegt! Ik heb dan ook veel respect voor al het werk dat jullie doen.
D. Als je je mond niet opent, zal dit in vele gevallen wel kloppen.
Maar dat wil niet zeggen dat je alles maar moet accepteren, dus als je het ergens niet mee
eens bent, laat het dan horen!
Komt er in de toekomst nog eens een Dorpsdag?
C Jazeker!
D. Tuurlijk!
Heb je nog een tip voor het platform?
C Ik denk dat jullie over het algemeen een beetje een stoffig imago hebben, de mensen weten niet
hoeveel tijd en werk het kost om iets van de grond te krijgen. Misschien is op het vlak van
communicatie nog winst te behalen.
D. Vooral doorgaan.
Wat bedoel je met een stoffig imago en hoe zouden wij dat dan kunnen oppakken ?
C Zoals ik al aangaf de mensen weten niet hoeveel werk er op de achtergrond gebeurt, dus zou het
misschien een oplossing zijn de nieuwsbrief wat vaker te verspreiden. Verder zou ik het mooi
vinden als ook de jonge mensen zich zouden aanmelden om mee te doen met het platform,
zodat zij ook hun stem laten horen en er hierdoor ook aandacht is voor deze groep!
Bedankt Caroline en Dave!

Het Dorpsplatform bedankt ook dit jaar de VBO Grevenbicht-Obbicht voor de
financiële ondersteuning bij de realisatie van de kerstboom op de Obbichter Markt.
Deze dank gaat ook naar Ger Heuts en Theo Mostert voor alle geboden hulp.

Feine kersmis
Ein good 2011
Gezondjheid
Gooi leafbaarheid
Verdraagzaamheid
Dit is de wûnsj van
eur dörpsplatform
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